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Resumo 
 

CONDEZ, T.H. Efeitos da fragmentação da floresta na diversidade e abundancia de anfíbios 
anuros e lagartos de serapilheira em uma paisagem do Planalto Atlântico de São Paulo. 190 
f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Instituto Butantan, São Paulo, 2008. 
 
 
Apesar de intensamente ameaçada pela perda de habitat e fragmentação florestal, a Mata 
Atlântica abriga ainda grande diversidade de anfíbios e répteis. Para analisar os efeitos da perda 
de habitat e fragmentação da Mata Atlântica sobre as espécies de anfíbios anuros e lagartos de 
serapilheira amostramos com armadilhas de interceptação e queda 15 fragmentos florestais e seis 
localidades de mata contínua no interior e entorno do Parque Estadual do Jurupará, na região de 
Tapiraí e Piedade, Planalto Atlântico de São Paulo. A herpetofauna encontrada na região é típica 
de Floresta Ombrófila Densa, podendo apresentar sobreposição de espécies associadas a 
fisionomias mais secas do interior do estado. Apesar de abrigar alta riqueza de espécies em 
comparação com outros estudos realizados no planalto, fragmentos florestais apresentaram menor 
diversidade em relação a localidades de mata contínua. Diferenças na composição de espécies 
entre as localidades podem ser explicadas por uma combinação de fatores, incluindo a distância 
geográfica, estrutura da vegetação e disponibilidade de microambientes. De maneira geral, 
anfíbios anuros e lagartos de serapilheira são sensíveis à modificação de seus ambientes, porém a 
resposta a estas modificações é espécie-específica, variando de acordo com aspectos da história 
natural de cada espécie. A perda de habitat e fragmentação florestal exercem efeitos negativos 
sobre algumas espécies de anfíbios e conseqüentemente sobre a diversidade local, sendo fatores 
importantes a serem considerados em estratégias de conservação. Espécies de anfíbios de 
serapilheira de hábitos florestais com desenvolvimento larval aquático foram mais afetadas pela 
perda de habitat e configuração dos remanescentes, provavelmente porque necessitam sair do 
fragmento em busca de sítios reprodutivos. Anfíbios de hábitos florestais e desenvolvimento 
terrestre não foram significativamente afetados pelos efeitos da perda e fragmentação florestal, e 
espécies de áreas abertas parecem ser beneficiadas com a modificação dos ambientes florestais, 
apresentando maior abundância em fragmentos pequenos e isolados. Nossos resultados 
evidenciam a importância das características locais na sobrevivência das espécies em paisagens 
fragmentadas e sugerem que, adicionalmente aos efeitos da redução de área e isolamento dos 
remanescentes, alterações no ambiente devem determinar a distribuição de espécies em paisagens 
fragmentadas. 
 
Palavras-chave: anfíbios; répteis; diversidade; abundância; composição de espécies; 
fragmentação florestal; Mata Atlântica; conservação; Parque Estadual do Jurupará.  



Abstract 
 

 

CONDEZ, T.H. Forest fragmentation effects on diversity and abundance of leaf-litter 
anurans and lizards in a landscape of Atlantic Plateau of São Paulo. 190 f. Master thesis 
(Biotecnology) - Instituto Butantan, São Paulo, 2008. 
 

The Atlantic Rain Forest is intensely threatened by habitat loss and forest fragmentation, but still 
harbors great diversity of amphibians and reptiles. In order to investigate the effects of habitat 
loss and fragmentation of the Atlantic Rain Forest on leaf-litter anurans and lizards, we sampled 
the herpetofauna of 15 forest fragments and six localities of continuous forest with pitfall traps. 
Forest fragments and continuous forest localities (interior and surroundings of “Parque Estadual 
do Jurupará”) was located in Tapiraí and Piedade municipalities, São Paulo state, Brazil. The 
herpetofauna sampled in this region was typical of Ombrophilous Rain Forest, with some species 
associated with dry physiognomies of interior of the state. Despite of higher species richness in 
comparison with other studies developed on the Atlantic Plateau, forest fragments showed lower 
diversity than continuous forest localities. Differences in species composition among sampled 
localities can be explained by a combination of factors, including geographical distance, 
vegetation structure and availability of microhabitats. In general, leaf-litter anurans and lizards 
were susceptible to environment change, but the response to these changes is species-specific, 
varying according to aspects of each species natural history. Habitat loss and forest fragmentation 
had negative effects on leaf-litter amphibians and consequently on local diversity, being 
important factors to be considered in conservation strategies. Amphibian species with forest 
habits and aquatic larvae development were most affected by habitat loss and configuration of the 
remnants, probably because these species need to leave the fragment to look for breeding sites. 
Forest amphibians with terrestrial development were not significantly affected by forest 
fragmentation and habitat loss, while species associated with open-areas appear to benefit from 
these changes, increasing their abundance with area reduction and isolation. Our results highlight 
the importance of local characteristics in the survival of species in fragmented landscapes and 
suggest that, in addition to the effects of increase isolation and reduction area, alterations in the 
environment should determine species distribution in fragmented landscapes. 
 
Key-words: amphibians; reptiles; diversity; abundance; species composition; forest 
fragmentation;  Atlantic forest; conservation; Parque Estadual do Jurupará. 
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IInnttrroodduuççããoo  ee  RReevviissããoo  ddee  LLiitteerraattuurraa  



Diversidade e Conservação da Mata Atlântica 
 

O Domínio Tropical Atlântico (AB’SABER, 1977) abrange principalmente formações 

florestais, como as florestas ombrófilas e semi-decíduas, e outros diversos ecossistemas e 

formações associadas à região litorânea, como restingas, mangues, costões rochosos e ilhas 

oceânicas (OLIVEIRA-FILHO e FONTES, 2000; AB’SABER, 2003). Esta composição de 

ambientes faz da Mata Atlântica um bioma especialmente complexo e diverso, abrigando 

aproximadamente duas mil espécies de vertebrados e 20 mil espécies de plantas vasculares, 

com níveis elevados de endemismos entre estes grupos (PINTO et al., 2006).  

Originalmente distribuída por mais de 1,5 milhões de km² ao longo da costa brasileira, 

leste do Paraguai e nordeste da Argentina, a Mata Atlântica encontra-se intensamente 

ameaçada pela perda e fragmentação florestal (MORELLATO e HADDAD, 2000; 

TABARELLI et al., 2005). Por abrigar alta diversidade biológica, grande número de espécies 

endêmicas e sofrer severamente os efeitos da perda de hábitat e modificação de seus 

remanescentes, a Mata Atlântica tem sido considerada entre as áreas mundiais prioritárias 

para a conservação (MYERS et al., 2000).  

Desde a colonização, a exploração dos recursos florestais e uso da terra para diversas 

finalidades são considerados os maiores responsáveis pela perda de habitat e fragmentação da 

Mata Atlântica, sendo amplificados nas últimas décadas em razão da expansão das atividades 

agrícolas e pecuárias (TABARELLI et al., 2005). Além disso, sua sobreposição com grandes 

centros urbanos favorece a acessibilidade aos recursos florestais e facilitam a caça e o 

desmatamento (TABARELLI et al., 2004), dificultando a conservação de seus remanescentes. 

Para conter estas ameaças, foram criadas unidades de conservação e instrumentos 

legais para a preservação do meio ambiente no país, entretanto as ações passaram a ser 

intensificadas apenas nas últimas três décadas (MITTERMEIER et al., 2005). Apesar de 

possuir um número elevado de unidades de conservação de proteção integral em comparação 

com outros biomas, muitos remanescentes de Mata Atlântica situam-se em áreas de domínio 

privado, e deficiências no sistema de fiscalização não asseguram a conservação da Mata 

Atlântica brasileira (TABARELLI et al., 2005).  

A Mata Atlântica encontra-se amparada legalmente pelo Código Florestal (Lei nº 

4.771/65 e atualizações), que exige a proteção de áreas de preservação permanente e reserva 

legal, 20% de qualquer propriedade rural localizada no domínio da Mata Atlântica, bem como 

pelo Decreto Federal nº 750/93, que regulamenta o corte, exploração e supressão da vegetação 

(BRASIL, 1965; BRASIL, 1993). Se a legislação fosse respeitada seria assegurado um 
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aumento significativo da área florestal existente, o que sugere a necessidade de 

implementação das leis existentes e ações intensificadas de fiscalização (TABARELLI et al., 

2005).  

Inserida neste cenário, a Mata Atlântica do estado de São Paulo foi considerada por 

muitos anos restrita a cerca de 7% de sua extensão original (FUNDAÇÃO SOS MATA 

ATLÂNTICA e INPE, 2006). Novas estimativas indicam que o bioma representa atualmente 

12% de sua extensão original e encontra-se distribuído em aproximadamente 25 mil 

fragmentos, que em maioria apresentam tamanho menor do que 50 hectares (RIBEIRO et al., 

2008). Grande parte das unidades de conservação e áreas mais preservadas localiza-se nas 

regiões de floresta ombrófila densa com relevo acidentado, na Serra do Mar e Vale do 

Paraíba, sendo que a Mata Atlântica apresenta-se muito mais fragmentada à medida que se 

distancia das regiões serranas, como em áreas do planalto, no interior do estado (NALON et 

al., 2008).  

A maioria das informações biológicas disponíveis no estado é proveniente de 

inventários realizados nos grandes maciços florestais litorâneos, sendo que pequenos 

fragmentos são pouco ou nunca considerados (METZGER et al., 2008).  Apesar de 

intensamente ameaçada, a Mata Atlântica do estado de São Paulo abriga grande 

biodiversidade e apresenta regiões ainda pouco conhecidas. Assim sendo, estudos em lacunas 

amostrais são importantes para complementar o conhecimento da biodiversidade do estado e 

fornecer subsídios para a elaboração de novas estratégias de conservação.  

 

Anfíbios e Répteis na Mata Atlântica 
 

O Brasil abriga a maior riqueza de espécies de anfíbios do mundo e está entre os cinco 

países com maior riqueza de répteis (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HERPETOLOGIA, 

2008).  No estado de São Paulo são registradas cerca de 250 espécies de anfíbios anuros e 200 

espécies de répteis, o que corresponde a aproximadamente 31% e 30% das espécies de 

anfíbios e répteis conhecidas para o Brasil (ROSSA-FERES et al., 2008). A Mata Atlântica é 

um bioma particularmente rico em espécies de anfíbios e répteis pois comporta uma elevada 

diversidade de ambientes e microambientes, favorecendo a presença de espécies e grupos 

endêmicos, com características biológicas muito especializadas (HADDAD, 1998; 

MARQUES et al., 1998; ROSSA-FERES et al., 2008).  
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Aproximadamente 400 espécies de anfíbios podem ser encontradas na Mata Atlântica 

(HADDAD et al., 2008), sendo que cerca de 85% destas espécies podem ser consideradas 

endêmicas (CRUZ e FEIO, 2006). A maior riqueza de espécies ocorre nas florestas 

ombrófilas densas, em razão da grande umidade, disponibilidade de diversos tipos de 

ambientes e ocorrência em terrenos montanhosos, que estão associados aos processos de 

diferenciação de famílias, gêneros e espécies endêmicas (CRUZ e FEIO, 2006; HADDAD et 

al., 2008). Em resposta a estas características, além da riqueza de espécies, a maior 

diversidade de hábitos reprodutivos de anfíbios anuros é encontrada nestes ambientes, que 

comportam 27 dos 39 modos reprodutivos conhecidos no mundo (HADDAD e PRADO, 

2005).  

Em relação aos répteis, a Mata Atlântica abriga aproximadamente 70 espécies de 

lagartos e anfisbenídios e 134 espécies de serpentes (RODRIGUES, 2005). Assim como no 

caso dos anfíbios, os répteis da Mata Atlântica possuem grande diversidade e diversos casos 

de endemismo associados às florestas ombrófilas densas, principalmente em função do relevo 

acidentado e grande disponibilidade de ambientes (MARQUES et al., 1998). Florestas 

ombrófilas densas no estado de São Paulo apresentam riqueza relativamente baixa de lagartos, 

com aproximadamente dez espécies, e elevada riqueza de serpentes, aproximadamente 70 

espécies em sua maioria endêmicas desta formação (ROSSA-FERES et al., 2008; MARQUES 

et al., 2004).   

Em função de suas características ecológicas, anfíbios e répteis são organismos 

particularmente sensíveis a variações ambientais, podendo ser considerados bons indicadores 

da qualidade do ambiente (DUELLMAN e TRUEB, 1994; FARIA et al., 2007). A baixa 

capacidade de deslocamento, a especificidade de habitats e a dependência da água ou de 

microhabitats úmidos para reprodução caracterizam os anfíbios como espécies muito 

sensíveis a modificações nos ambientes naturais (DUELLMAN e TRUEB, 1994; HADDAD e 

PRADO, 2005; ROSSA-FERES et al., 2008). Geralmente com baixa capacidade de 

deslocamento e alta especificidade de habitats, os répteis apresentam tamanho reduzido das 

ninhadas, o que também contribui para sua vulnerabilidade a modificações no ambiente 

(POUGH et al., 2001; PIANKA e VITT, 2003; ROSSA-FERES et al., 2008). 

Em resposta a estas características, declínios populacionais de anfíbios e répteis têm 

sido observados no mundo todo (GIBBONS et al., 2000, STUART et al., 2004). As possíveis 

causas do declínio de anfíbios podem resultar da ação isolada ou sinérgica de uma série de 

fatores que variam desde a perda e modificação de seus ambientes, mudanças climáticas, 

aumento de radiação ultravioleta, poluição industrial e por agrotóxicos, introdução de espécies 
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exóticas e doenças emergentes, como o fungo Batrachochytrium dendrobatidis (WAKE, 

1991; ALFORD e RICHARDS, 1999; YOUNG et al., 2004; STUART et al., 2004; BEEBEE 

e GRIFFTHS, 2005). Entre as causas do declínio observado em répteis, a destruição, 

degradação e fragmentação de habitats são fatores muito importantes, assim como a 

exploração direta e biopirataria, introdução de espécies exóticas, poluição e doenças 

(MARQUES et al., 1998; GIBBONS et al., 2000; ROSSA-FERES et al., 2008).  

No Brasil, aproximadamente 30 espécies de anfíbios apresentam declínios 

populacionais, e a maioria dos registros ocorrem no sudeste, em áreas de Mata Atlântica 

(ETEROVICK et al., 2005). Por causa da escassez de informações sobre a biologia das 

espécies e monitoramento das populações a longo prazo, os declínios no Brasil são pouco 

compreendidos (ETEROVICK et al., 2005), entretanto, considerando a possibilidade de 

existirem outros fatores envolvidos, a principal ameaça a populações de anfíbios e répteis 

brasileiros consiste na perda e modificação de seus ambientes naturais (RODRIGUES, 2005; 

SILVANO e SEGALLA, 2005). 

A Mata Atlântica concentra a maior parte das espécies de anfíbios ameaçadas de 

extinção do território nacional (SILVANO e SEGALLA, 2005). Em relação aos répteis, as 

regiões sul e sudeste do país concentram o maior número de registros de espécies ameaçadas 

(RODRIGUES, 2005). A lista de espécies ameaçadas de extinção do estado de São Paulo 

possui seis espécies de quelônios, uma espécies de crocodiliano, 16 espécies de lagartos, uma 

espécie de anfisbenídio, 38 espécies de serpentes e 64 espécies de anfíbios anuros, listados 

como ameaçados, quase ameaçados ou dados insuficientes (SÃO PAULO, 2008). O status de 

conservação da diversidade de anfíbios e répteis da Mata Atlântica pode ser ainda mais grave, 

considerando a provável ocorrência de espécies não conhecidas pela ciência e a carência de 

dados de distribuição geográfica, número e tamanho das populações para a maioria das 

espécies brasileiras (LEWINSOHN e PRADO, 2005; ROSSA-FERES et al., 2008). A grande 

diversidade e o grau de ameaça ao qual a Mata Atlântica está exposta têm alertado os 

pesquisadores sobre a necessidade de maior conhecimento de suas espécies, biologia e 

distribuição.   

 

A Fragmentação Florestal  
 

Estudos em ambientes fragmentados tiveram origem na teoria do equilíbrio dinâmico 

de ilhas (MacARTHUR e WILSON, 1967). Considerando aspectos relevantes como tamanho 
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e grau de isolamento dos ambientes, a biogeografia de ilhas forneceu contribuições 

significativas tanto na teoria da evolução das espécies, quanto na ecologia de paisagens e 

biologia da conservação (WHITTAKER, 1998; METZGER, 1999; LAURANCE, 2008).  

Relações entre a estrutura da paisagem e a diversidade das comunidades passam a ser 

amplamente estudadas a partir da década de 70, com a aplicação da teoria de biogeografia de 

ilhas em fragmentos de habitats continentais (METZGER, 1999). Com a finalidade de 

analisar os efeitos da estrutura da paisagem sobre as populações, em nível mais específico do 

que os efeitos sobre as comunidades, as relações entre paisagem e diversidade biológica 

passaram a considerar a teoria de metapopulações (HANSKI e GILPIN, 1997). Ao longo do 

tempo, a variedade de resultados obtidos em paisagens continentais e a inconsistência com os 

modelos teóricos, evidenciaram a necessidade de se considerar, além do tamanho e 

isolamento, outros fatores igualmente importantes na escala da paisagem, como variações 

temporais na resposta dos organismos, efeitos de borda, importância da qualidade do 

ambiente que circunda os remanescentes e outras alterações no ambiente, decorrentes da ação 

humana (LAURANCE, 2008). Abordagens geográficas considerando a influência do homem 

sobre a paisagem, e abordagens ecológicas considerando a importância do contexto espacial 

sobre os processos ecológicos em termos de conservação biológica constituem atualmente a 

ecologia de paisagens (METZGER, 2001). Integrando a heterogeneidade espacial em 

diferentes escalas e processos ecológicos, a ecologia de paisagens aborda estudos sobre 

fragmentação e conservação de espécies e ecossistemas, trazendo novas perspectivas para a 

resolução dos problemas ambientais atuais (METZGER, 2001).  

Relacionado a uma série de alterações nos processos ecológicos, o termo fragmentação 

florestal tem sido utilizado como palavra-chave para uma série de processos que atuam em 

escala espacial sobre a biodiversidade (FAHRIG, 2003; FISCHER e LINDENMAYER, 

2007). Incluídos neste conceito estão os efeitos da perda de habitat e uma série de outras 

mudanças na qualidade do ambiente (METZGER, 1999; HARISON e BRUNA, 1999; 

FAHRIG, 2003; LAURANCE, 2008).  

A perda de habitat implica na redução da área de habitat original sem necessariamente 

subdividi-lo (FAHRIG, 2003). Isoladamente, a perda de habitat é responsável por uma série 

de impactos negativos como a maior probabilidade de extinção, diminuição da riqueza e 

abundância e modificações na distribuição das espécies nos fragmentos (FAHRIG, 2003; 

EWERS e DIDHAM, 2006). A fragmentação florestal per se pode ser definida como a 

subdivisão de áreas contínuas de habitat, resultando em diferentes configurações espaciais dos 

remanescentes na paisagem (FAHRIG, 2003). Como resultado deste processo, o aumento do 

 18
 



número de fragmentos, diminuição de seu tamanho, maior isolamento e aumento das áreas de 

contato entre habitat e matriz, são responsáveis por grande parte dos efeitos negativos sobre a 

biodiversidade (METZGER, 1999; FAHRIG, 2003).  

Em paisagens onde ocorre fragmentação florestal concomitante com a redução na área 

de habitat remanescente (fragmentação lato sensu), os efeitos de cada uma destas ameaças 

sobre a biodiversidade devem ser considerados isoladamente (FAHRIG, 2003). Entretanto, 

são raros os estudos que consideram os efeitos da fragmentação florestal isoladamente dos 

efeitos originados pela perda de habitat, não permitindo a identificação da importância de 

cada um destes processos na determinação da abundância, distribuição e riqueza das espécies 

em paisagens fragmentadas (LAURANCE, 2008). Alguns estudos sugerem que os efeitos da 

perda de habitat são mais importantes para a manutenção da biodiversidade do que aqueles 

decorrentes do processo de fragmentação florestal, principalmente em paisagens com grande 

quantidade de habitat remanescente (ANDRÉN, 1994; METZGER e DECÁMPS, 1997; 

FAHRIG, 2003). Esta informação sugere a existência de um limiar de fragmentação definido 

como a quantidade de habitat abaixo da qual a importância da configuração espacial do 

habitat aumenta drasticamente para a persistência das espécies (ANDRÉN, 1994; FAHRIG, 

2003). Em outras palavras, o declínio de uma população está diretamente relacionado à perda 

de habitat nos estágios iniciais de fragmentação, mas passa a ser mais fortemente influenciado 

pelo tamanho e conectividade das manchas (ANDRÉN, 1994) ou pelo grau de agregação ou 

dispersão que estas apresentam na paisagem (FAHRIG, 2003) em paisagens em que há 

intensa perda de hábitat. O limiar de fragmentação proposto na literatura está em torno de 10-

30% de habitat remanescente (ANDRÉN, 1994; FAHRIG, 2003), mas pode variar de acordo 

com a escala de análise na paisagem e características ecológicas das espécies e grupos 

taxonômicos considerados (MacGARIGAL e McCOMB, 1995; HOMAN et al., 2004; 

FISCHER e LINDENMAYER, 2007). Devido à prevalência de modelos teóricos e a ausência 

de estudos empíricos em diversas regiões geográficas com diferentes grupos taxonômicos, o 

limiar de fragmentação ainda é um assunto controverso (FAHRIG, 2003), mas potencialmente 

muito útil em políticas de manejo e conservação (BUENO, 2008).  

Estudos sobre os impactos da fragmentação florestal na biodiversidade costumam 

enfatizar principalmente mudanças na área dos remanescentes e na conectividade (SOULÉ et 

al., 1992; FAHRIG, 2003). Considerando a paisagem como um ambiente heterogêneo, devem 

ser avaliados além destas características, outros parâmetros que interferem na dinâmica dos 

fragmentos, como o arranjo espacial e a complexidade do mosaico de ambientes (METZGER, 

1999). A forma do fragmento, diretamente relacionada ao efeito de borda, e a qualidade da 
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matriz constituem algumas das outras características que podem influenciar a dinâmica de 

populações fragmentadas (GASCON et al., 1999; EWERS e DIDHAM, 2006).   

Amplamente discutida desde a teoria de biogeografia de ilhas, a relação entre número 

de espécies e a área de habitat disponível é utilizada até hoje para prever a extinção de 

espécies em ambientes insulares ou áreas onde há perda de habitat (e.g. MacARTHUR e 

WILSON, 1967; CONNOR et al., 2000; HAGER, 1998; BENDER et al., 1998; NEY-NIFLE 

e MANGEL, 2000). Além da extinção de espécies, a área de habitat disponível pode estar 

relacionada às taxas de migração de indivíduos e até mesmo a outros eventos, como a 

especiação (LOSOS e SCHLUTER, 2000). O tipo de relação com a área remanescente varia 

em função da espécie considerada, sendo determinada pelo número mínimo de indivíduos de 

uma população viável e pelo tamanho do território ocupado pela espécie (METZGER, 1999), 

características relacionadas a alguns aspectos biológicos e ecológicos, como o tamanho do 

corpo e taxa de dispersão da espécie (HAGER, 1998). Teoricamente a riqueza de espécies 

diminui quando a área do fragmento fica menor do que as condições mínimas necessárias para 

a sobrevivência das populações (SAUNDERS et al., 1991). 

O isolamento entre os fragmentos de habitat também é muito importante em paisagens 

fragmentadas, uma vez que quebra os padrões de distribuição natural das espécies e força 

espécies a utilizar os ambientes que circundam os fragmentos de habitat (EWERS e 

DIDHAM, 2006).  Associada ao isolamento, a conectividade pode ser definida como a 

capacidade que a paisagem apresenta para facilitar o fluxo biológico (TAYLOR et al., 1993). 

Em definição, a conectividade estrutural refere-se unicamente a disposição dos fragmentos na 

paisagem incluindo a densidade de elementos facilitadores de dispersão e a permeabilidade do 

habitat que circunda os fragmentos, enquanto a conectividade funcional abrange também às 

características biológicas relacionadas à movimentação das espécies na paisagem (UEZU et 

al., 2005). Em geral, quanto maior a perda de habitat menor conectividade, o que pode 

resultar entre outras coisas, na diminuição da diversidade genética entre as populações, 

decorrente do confinamento (FAHRIG 2003).  

A forma do fragmento está diretamente relacionada ao efeito de borda (EWERS e 

DIDHAM, 2006), definido por uma série de mudanças físicas e biológicas que ocorrem nos 

limites entre dois tipos de ecossistemas, como na transição entre habitat e não habitat 

(FISCHER e LINDENMAYER, 2007). Fragmentos com formas complexas têm maior 

proporção de bordas, o que acentua a diminuição da área interior, consequentemente 

permitindo mudanças nas condições microclimáticas e a colonização por espécies invasoras 

(SAUNDERS et al., 1991). Além da forma, efeito de borda e outras características dos 
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fragmentos, a qualidade da matriz é crucialmente importante na determinação da abundância e 

composição de espécies em paisagens fragmentadas, pois afeta a dispersão e movimentação 

de indivíduos (GASCON et al., 1999). A habilidade das espécies de utilizar os recursos da 

matriz pode alterar a intensidade dos efeitos da fragmentação (EWERS e DIDHAM, 2006). 

Espécies generalistas podem manter maiores populações em paisagens fragmentadas do que 

espécies especialistas, que dependem exclusivamente dos recursos dos remanescentes de 

habitat (ANDRÉN, 1997).  

Características ambientais e da vegetação podem constituir fatores muito importantes 

na estruturação da biodiversidade em paisagens fragmentadas (VALLAN, 2000; JELLINEK 

et al., 2004). A conversão de ambientes florestais contínuos em fragmentos pequenos e 

desconectados resulta em uma série de mudanças no ambiente, como a degradação da 

qualidade do habitat (WILCOX e MURPHY, 1985; HARISON e BRUNA, 1999). Além 

disso, diversos processos ecológicos são alterados nos fragmentos, como a dinâmica florestal, 

ciclagem de nutrientes e estocagem de carbono (LAURANCE, 2008). Mudanças físicas na 

estrutura da vegetação e microclima, bem como alterações na temperatura, velocidade do 

vento, umidade e insolação, principalmente nas áreas mais próximas às bordas dos 

fragmentos, são características que podem ter grande influência sobre a persistência de 

espécies, mas que não são comumente consideradas em estudos sobre fragmentação 

(SAUNDERS et al., 1991; HARISON e BRUNA, 1999, LAURANCE, 2008).  

Outras perturbações no ambiente também podem atuar adicionalmente ou 

sinergicamente aos efeitos decorrentes da fragmentação em ambientes naturais (LAURANCE 

e COCHRANE, 2001). Principalmente na região tropical, a degradação dos fragmentos 

florestais está associada à caça, corte seletivo de madeira, poluição, uso de pesticidas nas 

proximidades de áreas agrícolas e introdução de espécies invasoras, entre outras perturbações 

capazes de alterar dramaticamente a ecologia dos fragmentos (CULLEN et al. 2000; 

LAURANCE, 2008). 

Os efeitos decorrentes da perda de habitat e fragmentação florestal estão entre as 

maiores ameaças à biodiversidade (BROOKS et al., 2002), considerados responsáveis pelo 

aumento da taxa de extinção de espécies no mundo (HENLE et al., 2004). Por este motivo é 

necessário um maior conhecimento sobre os mecanismos de ação dos parâmetros estruturais 

da paisagem na dinâmica de populações fragmentadas, principalmente nas regiões tropicais, 

onde estes efeitos devem ser mais severos (METZGER, 1999; FAHRIG, 2003).  
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Fragmentação florestal e a herpetofauna 
 

Anfíbios e répteis constituem o grupo menos estudado entre os trabalhos 

desenvolvidos recentemente em paisagens fragmentadas (McGARIGAL e CUSHMAN, 2002, 

GARDNER et al. 2007). Apesar do número crescente de estudos, a maioria concentra-se na 

região temperada e é direcionada principalmente para a compreensão dos efeitos da 

modificação dos ambientes sobre os anfíbios (GARDNER et al., 2007). Considerando a 

dificuldade de consenso entre os resultados obtidos nas diferentes regiões biogeográficas, o 

conhecimento disponível ainda é limitado em relação à velocidade de degradação dos 

ambientes e conseqüente aumento do número de espécies de anfíbios e répteis ameaçadas 

(GARDNER et al., 2007).  

De maneira geral, a literatura disponível evidencia a relação positiva entre riqueza de 

espécies de anfíbios e répteis e área de habitat disponível, enquanto poucos estudos 

encontraram alguma relação com o padrão de isolamento dos remanescentes (GARDNER et 

al., 2007). Não existem evidências concretas sobre os efeitos de perturbações ambientais e 

efeito de borda sobre estes grupos, sendo encontrados no geral efeitos espécie-específicos, 

com pouca ou nenhuma mudança na riqueza de espécies, dependendo do tipo de ambiente 

encontrado na matriz (GARDNER et al., 2007; DIXO e MARTINS, 2008). Variações na 

riqueza e abundância de anfíbios e lagartos em paisagens fragmentadas podem estar 

relacionadas também a características ambientais dos remanescentes, além do tamanho e 

isolamento (VALLAN, 2000; DIXO, 2005). A estrutura da vegetação, o microclima, a 

disponibilidade de ambientes e a presença de riachos e corpos d’água, são características 

igualmente importantes para a manutenção da abundância e riqueza de espécies destes grupos 

na paisagem (VALLAN, 2000; JELLINEK et al., 2004; DIXO e METZGER, 2008).  

O conhecimento existente sobre os efeitos da perda de habitat e fragmentação em 

anfíbios evidencia resposta positiva ao aumento da área de floresta na paisagem e negativa ao 

isolamento dos remanescentes e aumento de perturbações (CUSHMAN, 2006; GARDNER et 

al., 2007). A existência de um limiar de fragmentação para estas espécies não é comprovada, 

embora alguns estudos sugiram que os efeitos da configuração dos fragmentos passam a ser 

mais importantes para os anfíbios do que o efeito da redução de área em paisagens com 10 a 

30 % de cobertura vegetal remanescente, assim como observado para outros grupos (GIBBS, 

1998; HOMAN et al., 2004). Diferenças na riqueza de espécies entre ambientes de floresta 

contínua e fragmentos florestais na Amazônia, considerando a invasão de espécies de área 
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aberta nos fragmentos e áreas de borda, evidenciam a sensibilidade de algumas espécies e a 

plasticidade de outras em resposta à modificações no ambiente (TOCHER et al., 1997; 

GASCON et al., 1999). Apesar de serem poucos os estudos desenvolvidos no domínio da 

Mata Atlântica, há um consenso sobre os efeitos negativos da redução de área e desconexão 

de habitats na diversidade de anfíbios (DIXO, 2001; SILVANO et al., 2003; DIXO, 2005; 

FARIA et al., 2007; BECKER et al., 2007; DIXO e MARTINS, 2008). 

Em resposta a características particulares de história natural e ecologia as espécies são 

afetadas pela fragmentação florestal de maneira distinta (MARSH e PEARMAN, 1997; 

LAURANCE, 2008). Algumas espécies mais sensíveis declinam rapidamente ou desaparecem 

nos fragmentos, outras espécies permanecem de maneira estável tolerando os distúrbios do 

habitat, enquanto outras aumentam significativamente em abundância (LAURANCE et al., 

2002; HENLE et al., 2004; LAURANCE, 2008). Por estas razões, resultados baseados 

unicamente em características da comunidade, sem considerar a resposta específica de cada 

espécie, ou grupo de espécies, podem levar a interpretações equivocadas (GARDNER et al., 

2007).  

Os efeitos da perda de habitat e fragmentação sobre anfíbios relacionam-se ao 

potencial reprodutivo que apresentam, sua habilidade de dispersão, tamanho da área de vida, 

especificidade de habitats e outras características ecológicas (CUSHMAN, 2006). Anfíbios 

que apresentam hábitos florestais apresentam diferentes histórias de vida, hábitos reprodutivos 

e habitat preferencial, sendo influenciados de maneira distinta pela modificação de seus 

ambientes em relação a espécies de hábitos não associados a florestas (DIXO e MARTINS, 

2008). Espécies florestais que apresentam reprodução associada a corpos d’água tendem a ser 

afetados em curto prazo pelos efeitos da perda de habitat e fragmentação, em razão de uma 

maior exposição a predação, desidratação e outros fatores decorrentes de sua necessidade de 

atravessar ambientes hostis para a reprodução (CUSHMAN, 2006; BECKER et al., 2007). Do 

contrário, espécies florestais com reprodução associada a ambientes terrestres, que não 

necessitam sair do fragmento para reproduzir, estariam menos expostas a estas ameaças, 

sendo pouco afetadas pelos efeitos da fragmentação florestal a curto-prazo, mas severamente 

ameaçadas por modificações na estrutura da vegetação e características ambientais, como 

umidade da serapilheira (PEARMAN, 1997; CUSHMAN, 2006).  

De maneira distinta ao observado para os anfíbios não existe consenso sobre a 

influência da perda de habitat e fragmentação florestal sobre as comunidades de lagartos 

(DIXO e METZGER, 2008). Apesar de ocuparem habitats similares e serem afetados pela 

modificação dos ambientes naturais de maneira semelhante, os répteis apresentam hábitos 
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mais discretos e solitários, o que os torna particularmente menos estudados do que os anfíbios 

(GIBBONS et al., 2000; GARDNER et al., 2007). Alguns estudos sugerem que variáveis 

ambientais e da vegetação parecem ser muito mais importantes na estruturação de 

comunidades de lagartos do que mudanças na estrutura da paisagem (KICHENER et al., 

1980; JELLINEK et al., 2004). A riqueza de espécies de lagartos é menor em ambientes 

perturbados em relação à floresta madura, resultando no aumento da dominância de algumas 

espécies e no declínio de outras (FARIA et al., 2007). Outros estudos indicam que paisagens 

com porcentagens muito baixas de cobertura vegetal remanescente apresentam extinção de 

algumas espécies de lagartos, sugerindo a importância da manutenção de florestas contínuas 

para a conservação destas espécies (DRISCOLL, 2004; DIXO, 2005; FARIA et al.; 2007). 

Apesar de poucos trabalhos terem sido desenvolvidos na Mata Atlântica existem evidências 

de que espécies de lagartos generalistas parecem ser menos sensíveis aos efeitos da 

fragmentação do que espécies especialistas, e que diferenças no uso do ambiente podem 

influenciar a resposta das espécies de lagartos à fragmentação (DIXO, 2001; FREIRE, 2001; 

SILVANO et al., 2003; DIXO, 2005; FARIA et al., 2007; DIXO e MARTINS, 2008; DIXO e 

METZGER, 2008). 

Os efeitos da estrutura da paisagem, como tamanho e isolamento dos fragmentos, sua 

distribuição na paisagem e alterações na vegetação e microclima, apesar de pouco conhecidos 

sobre a diversidade de anfíbios e lagartos da Mata Atlântica, são características importantes a 

serem testadas na tentativa de compreensão dos padrões de abundância e distribuição destas 

taxocenoses em paisagens fragmentadas. 

 

Objetivos e organização do trabalho  
 

Em continuidade aos trabalhos desenvolvidos em paisagens fragmentadas do planalto 

paulista, o presente trabalho está vinculado ao projeto de pós-doutorado de Marianna Dixo 

“Diversidade de anuros e lagartos de serapilheira em paisagens fragmentadas do Planalto 

Atlântico de São Paulo - estudo comparativo em três paisagens” (FAPESP 06/56998-6) e foi 

desenvolvido em colaboração com os projetos “Conservação da biodiversidade em paisagens 

fragmentadas no Planalto Atlântico de São Paulo” (coordenado por Jean Paul Metzger, 

FAPESP 99/05123-4, CNPq 59.0041/2006-1), “Cooperação Brasil-Alemanha: ciência e 

tecnologia para a Mata Atlântica” (coordenado por Klaus Henle e Jean Paul Metzger, 

BMBF/CNPq 690144/01-6), “Diversidade de mamíferos em Paisagens Fragmentadas no 
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Planalto Atlântico de São Paulo” (coordenado por Renata Pardini, FAPESP 05/56555-4) e 

“Diversidade, Distribuição e Conservação da Herpetofauna do estado de São Paulo” 

(coordenado por Ricardo J. Sawaya, FAPESP 08/54472-2).   

Neste contexto, este trabalho pretende contribuir com o conhecimento dos efeitos da 

fragmentação florestal sobre anfíbios anuros e lagartos de serapilheira, e fornecer dados sobre 

composição, distribuição geográfica e ecologia das espécies encontradas em uma paisagem 

fragmentada onde ainda restam 50% de cobertura florestal, nos municípios de Tapiraí e 

Piedade, Planalto Atlântico de São Paulo. Considerando ainda o número reduzido de estudos 

que enfocam os efeitos da fragmentação florestal sobre estas taxocenoses, apresentamos 

informações úteis para a conservação da diversidade de espécies de anfíbios anuros e lagartos 

na Mata Atlântica.  

Os resultados obtidos neste trabalho são apresentados em três capítulos: (1) 

Herpetofauna dos remanescentes de Mata Atlântica na região de Tapiraí e Piedade, SP, 

sudeste do Brasil, submetido na forma de artigo à revista Biota Neotropica, (2) Diversidade e 

composição de espécies de anfíbios anuros e lagartos de serapilheira em remanescentes de 

Mata Atlântica fragmentada e contínua no Planalto Atlântico de São Paulo, sudeste do Brasil, 

e (3) Influência da fragmentação florestal sobre anfíbios anuros em Tapiraí e Piedade, SP, 

Brasil.  
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Resumo 

 

Apresentamos a lista de espécies de anfíbios e répteis registradas nos remanescentes de Mata 

Atlântica contínua e fragmentada da região de Tapiraí e Piedade, Planalto Atlântico de São 

Paulo, sudeste do Brasil. Amostramos 21 localidades na região, sendo 15 fragmentos 

florestais e seis localidades do interior e entorno do Parque Estadual do Jurupará, único 

remanescente legalmente protegido da região. Registramos 47 espécies de anfíbios anuros, 

uma espécie de gymnophiona, oito espécies de lagartos, uma espécie de anfisbena, 46 

espécies de serpentes e uma espécie de quelônio. Esta lista conta com espéciemes capturados 

pelos métodos de armadilhas de interceptação e queda, procura visual e auditiva, encontros 

ocasionais, capturas por terceiros e no caso das serpentes, registros em coleção científica. A 

combinação entre métodos foi eficiente na amostragem da herpetofauna da região, 

evidenciando a necessidade de amostragem com métodos complementares. Os remanescentes 

de Tapiraí e Piedade apresentam espécies de anfíbios e répteis típica de áreas de Mata 

Atlântica e alta riqueza de espécies, em comparação com outros estudos realizados no 

planalto. A presença de espécies de distribuição restrita, ou presentes em listas de fauna 

ameaçada, reforçam a necessidade de conservação dos remanescentes de Mata Atlântica na 

região, que apesar de abrigar grande diversidade está ameaçada pelos efeitos da 

fragmentação florestal.   

 

Palavras-chave: anfíbios; répteis; diversidade; Mata Atlântica; conservação; Parque Estadual 
do Jurupará. 
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1.1 Introdução 
 

O Brasil abriga a maior riqueza de espécies de anfíbios do mundo, sendo atualmente 

conhecidas 841 espécies para o território nacional (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HERPETOLOGIA, 2008a). Entre estas espécies, 813 são anfíbios anuros, 27 espécies 

pertencem à ordem gymnophiona e uma espécie pertence à ordem caudata (SBH, 2008b). 

São registradas aproximadamente 250 espécies de anuros no Estado de São Paulo, 

correspondendo a cerca de 30% das espécies conhecidas para o Brasil, e cerca de 5% da 

diversidade mundial de anfíbios (ROSSA-FERES et al., 2008). Em relação aos répteis, o 

Brasil apresenta 701 espécies nativas em seu território, entre as quais 361 espécies são 

serpentes, 236 são lagartos, 62 são anfísbenídios, 36 são quelônios e seis espécies são de 

jacarés (SBH, 2008b). São registradas para o estado de São Paulo 200 espécies de répteis, o 

que corresponde a cerca de 30% da diversidade brasileira e 8% da diversidade mundial 

(ROSSA-FERES et al., 2008).  

A Mata Atlântica é um bioma particularmente rico em espécies de anfíbios e répteis 

pois comporta uma elevada diversidade de habitats e micro-habitats, favorecendo o número 

de espécies especialistas em determinado tipo de ambiente, e conseqüentemente o número de 

endemismos (HADDAD, 1998; MARQUES et al., 1998). A maior diversidade de hábitos 

reprodutivos de anfíbios anuros é encontrada na Mata Atlântica, que comporta 27 dos 39 

modos reprodutivos conhecidos no mundo (HADDAD e PRADO, 2005). Por abrigar alta 

diversidade biológica, grande número de espécies endêmicas e sofrer severamente os efeitos 

da perda de hábitat e modificação de seus remanescentes, o bioma é considerado um hotspot 

prioritário para a conservação (MYERS et al., 2000). Reduzida a cerca de 10% de sua 

extensão original, a Mata Atlântica atualmente apresenta-se sob a forma de fragmentos 

descontínuos, como resultado de processos históricos de uso e ocupação do solo (RIBEIRO 

et al., 2008). No estado de São Paulo, a vegetação natural remanescente encontra-se 

altamente fragmentada e apesar de abrigar ainda fauna e flora muito diversas, apenas 25% 

destas áreas encontram-se protegidas (RODRIGUES e BONONI, 2008). Espécies de anfíbios 

e répteis são negativamente afetados pelos efeitos decorrentes do processo de fragmentação 

(GIBBONS et al., 2000; STUART et al., 2004). Registros recentes de empobrecimento 

dessas comunidades e possíveis riscos de extinção associados à perda de habitat, 

fragmentação, mudanças climáticas e patógenos (GIBBONS et al., 2000; DIXO, 2005; 

ETEROVICK et al., 2005; CARNAVAL et al., 2006; DIXO e METZGER, 2008) têm 
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alertado os pesquisadores sobre a necessidade de maior conhecimento sobre as espécies, sua 

biologia e distribuição.  

Apesar da elevada diversidade e grau de ameaça a que está exposta, a herpetofauna 

dos remanescentes de Mata Atlântica ainda não é completamente conhecida. Os inventários 

de espécies de anfíbios anuros existentes na Mata Atlântica de São Paulo encontram-se 

distribuídos por todo o estado: Estação Biológica de Boracéia (HEYER et al., 1990), Serra de 

Paranapiacaba (POMBAL Jr. e HADDAD, 2005, VERDADE et al., 2008), Ubatuba 

(HARTMANN, 2004), Estação Ecológica da Juréia-Itatins (POMBAL e GORDO, 2004), 

Parque Estadual da Ilha do Cardoso (BERTOLUCI et al., 2007), Ilhabela (SAWAYA, 1999; 

CENTENO, 2008) (em fase de elaboração)1, Atibaia (GIARETTA et al., 1999), Serra do Japi 

(HADDAD e SAZIMA, 1992; RIBEIRO et al., 2005), Parque Estadual de Carlos Botelho 

(BERTOLUCI et al., 2007; MORAES et al., 2007), Parque Estadual Intervales 

(BERTOLUCI, 2001; BERTOLUCI e RODRIGUES, 2002), Pilar do Sul (OLIVEIRA, 

2004), Caucaia do Alto (DIXO, 2005) e Reserva Florestal do Morro Grande (DIXO e 

VERDADE, 2006). Entretanto os estudos desenvolvidos no Planalto Atlântico são escassos 

(Parque Estadual de Intervales, Pilar do Sul, Caucaia do Alto e Reserva Florestal do Morro 

Grande). Em relação aos inventários de espécies de répteis, a maioria dos estudos concentra-

se em áreas litorâneas do estado: Serra do Mar (CADLE e GREENE, 1993; MARQUES et 

al., 2001; HARTMANN, 2005), Estação Ecológica Juréia-Itatins (MARQUES e SAZIMA, 

2004), Cananéia (SENA, 2007), São Sebastião (CENTENO et al., 2008); Ilhas litorâneas 

(CICCHI et al., 2007; CENTENO et al., 2008). Em comparação com os anfíbios, os répteis 

do Planalto Atlântico e interior do estado são ainda menos conhecidos: Serra do Japi 

(SAZIMA e HADDAD, 1992), Parque Estadual Intervales (SAZIMA, 2001), Caucaia do 

Alto (DIXO e METZGER, 2008) e Reserva Florestal do Morro Grande (DIXO e 

VERDADE, 2006), sendo necessários trabalhos mais completos para a caracterização da 

fauna encontrada na região.  

Com o objetivo de contribuir para o conhecimento da biodiversidade da Mata 

Atlântica do Planalto Atlântico do estado de São Paulo, apresentamos a lista de espécies de 

anfíbios e répteis de remanescentes de mata contínua e fragmentada nos municípios de 

Tapiraí e Piedade, incluindo dados sobre a herpetofauna do Parque Estadual do Jurupará, 

importante unidade de conservação da região. Adicionalmente a lista de espécies, 

fornecemos dados sobre morfologia e história natural das espécies registradas para a região.  

                                                 
1 CENTENO, F.C. Diversidade dos anfíbios e répteis da Ilha de São Sebastião, Ilhabela. Dissertação 
(Mestrado em Biotecnologia) - Instituto Butantan, São Paulo, 2008 (em fase de elaboração). 
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1.2 Material e Métodos 
 

Área de Estudo 

 

Os remanescentes de mata contínua e fragmentada amostrados neste estudo 

localizam-se no Planalto Atlântico de São Paulo, nos municípios de Tapiraí e Piedade 

(47º20’ a 47º27’ O; 23º49’ a 23º57’ S). Foram amostradas na região 21 localidades, sendo 

seis delas localizadas em mata contínua, no interior e entorno do Parque Estadual do 

Jurupará, e 15 localizadas na mata fragmentada (Figura 1).  

Situada a aproximadamente 160 km da cidade de São Paulo, a região ocupa posição 

estratégica em termos de conservação em razão de seus remanescentes florestais e de sua 

posição próxima às áreas preservadas da Serras do Mar e Paranapiacaba. O interior e entorno 

imediato do Parque Estadual do Jurupará é caracterizado por apresentar áreas bem 

conservadas, inseridas em um grande remanescente de mata contínua. Com 26.250,47 ha, o 

parque é uma das maiores unidades de conservação de proteção integral da região, sendo 

considerado um importante remanescente de Mata Atlântica no estado. Os demais 15 

fragmentos florestais amostrados apresentam tamanho entre 3 e 150 ha, e encontram-se no 

geral, sob domínio privado. Estes remanescentes possuem vegetação em estádios 

intermediários e avançados e de sucessão (BRASIL, 1993a; BRASIL, 1993b; SÃO PAULO, 

1994), e estão envolvidos por uma matriz heterogênea, constituída em sua maioria por 

ambientes de pastagens e agricultura. A mata original da região pode ser classificada como 

floresta ombrófila densa montana (VELOSO et al., 1991), ou sub-montana (OLIVEIRA-

FILHO e FONTES, 2000), sendo considerada floresta de transição entre a floresta atlântica 

de encosta e a floresta mesófila semidecídua do interior de São Paulo. A altitude local varia 

de 870 a 1.030 m e o relevo é caracterizado por morros com declividades médias a altas 

(CARNEIRO et al., 1981). O clima da região pode ser classificado como do tipo Cfa e Cfb 

(KÖPPEN, 1948), sendo observadas temperaturas médias entre 20 e 27°C no mês mais 

quente, características de clima subtropical quente e úmido. A precipitação média anual é de 

cerca de 1300 a 1400 mm, variando de 30 a 60 mm nos meses mais secos e de 200 a 260 mm 

nos meses mais chuvosos (SABESP, 1997). 
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Figura 1. Mapa de localização da área de estudo entre os remanescentes de Mata Atlântica do Planalto 

Atlântico de São Paulo, e distribuição das 21 localidades amostradas na paisagem fragmentada e 
mata contínua nos municípios de Tapiraí e Piedade, SP.  

 

 

Amostragem da Herpetofauna 

 

A amostragem padronizada da herpetofauna de serapilheira foi realizada por meio de 

armadilhas de interceptação e queda com cercas-guia (pitfall traps with drift fence; CORN, 

1994). Em cada uma das localidades amostradas foi instalada uma linha de armadilhas 
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composta por 11 baldes de 60 litros, conectados por 10 m de cerca-guia (com 50 cm de 

altura), resultando em linhas de 100 m de extensão. A coleta de dados em armadilhas de 

queda foi realizada em 32 dias de amostragem, distribuídos nas estações chuvosas de 

2005/2006 e 2006/2007, com um esforço de 352 dias-balde para cada localidade. Assim, 

considerando as 21 localidades, o esforço total de amostragem correspondeu a 7.392 dias-

balde. 

 Os indivíduos capturados foram medidos com paquímetro, fotografados e marcados 

por amputação de dedos e artelhos (DONNELLY et al., 1994), e soltos no local de captura. 

Durante o mesmo período de amostragem com armadilhas de queda outros métodos de 

amostragem foram realizados de forma não padronizada, e os dados foram inseridos no 

presente trabalho para complementar o inventário das espécies de anfíbios, lagartos e 

serpentes presentes na área de mata contínua e fragmentos florestais da região. Dentre os 

métodos não padronizados utilizados estão os de procura visual e auditiva para a captura de 

anfíbios (CRUMP e SCOTT Jr., 1994), e os métodos de encontro ocasional e coleta por 

terceiros para a captura de anfíbios, serpentes e lagartos (SAWAYA, 2004). Esses métodos 

foram aplicados em ambientes aquáticos utilizados como sítios reprodutivos e ao longo de 

trilhas no interior da mata de algumas das 21 localidades amostradas com armadilhas de 

interceptação e queda, e também em outras áreas não amostradas na região. Em virtude do 

baixo número de capturas de serpentes por estes métodos, a lista de espécies foi 

complementada também com o registro das serpentes dos municípios de Tapiraí e Piedade 

depositadas na coleção Herpetológica Alphonse Richard Hoge do Instituto Butantan. Os 

primeiros exemplares capturados de cada espécie, assim como aqueles que apresentam 

problemas de determinação taxonômica, foram coletados e transportados para o laboratório 

em sacos plásticos umedecidos (licença de coleta cedida pelo Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, nº 0177/05). Os animais coletados foram 

fotografados, medidos com paquímetro, mortos com Xilocaína® a 5% (sapos) ou Tiopental® 

(lagartos e serpentes), fixados em formaldeído a 10% e conservados em álcool 70%. Os 

exemplares coletados foram identificados e serão depositados no Museu de Zoologia da 

Universidade de São Paulo, Coleção de Anfíbios CFBH, do Instituto de Biociências da 

UNESP de Rio Claro, e na Coleção Herpetológica Alphonse Richard Hoge, do Instituto 

Butantan.  

Para a composição da lista comentada das espécies de anfíbios e répteis da região, 

todas as espécies registradas foram analisadas de acordo com a sua distribuição geográfica no 

Domínio Tropical Atlântico (AB’SABER, 1977), através da consulta a literatura disponível e 
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bases de dados disponíveis na internet: Amphibian Species of the World (FROST, 2008), 

Global Amphibian Assessment (IUCN et al., 2006) e Embl Reptile Database (UETZ, 2008). 

A distribuição geográfica das espécies foi considerada restrita na Mata Atlântica quando a 

espécie apresenta registros de ocorrência somente em determinadas localidades, geralmente 

em espaço geográfico reduzido; considerada ampla na Mata Atlântica quando a espécie 

encontra-se distribuída em diversas localidades dentro do bioma; e ampla na Mata Atlântica e 

outros biomas, quando a espécie apresenta registros de ocorrência em localidades fora do 

bioma Mata Atlântica. Consideramos também informações disponíveis na literatura, 

referentes ao uso de ambiente e hábito reprodutivo das espécies capturadas, principalmente 

em relação aos anfíbios. Foi observado o status de conservação de cada espécie, através da 

consulta às listas de espécies ameaçadas para o estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2008), 

lista nacional de espécies ameaçadas (IBAMA, 2003) e lista vermelha de espécies ameaçadas 

da União Internacional para a Conservação da Natureza e Recursos Naturais (IUCN, 2008). 

A nomenclatura taxonômica adotada é baseada nos trabalhos recentes que propõe novas 

hipóteses filogenéticas para os anfíbios: Faivovich et al. (2005), Frost et al. (2006), Grant et 

al. (2006), Heinicke et al. (2007) e Hedges et al. (2008). Em virtude das diferenças no 

esforço amostral empregado na mata contínua e fragmentada, assim como entre os métodos 

de amostragem utilizados, os resultados referentes ao método de amostragem e ao tipo de 

ambiente onde ocorrem e são apenas informativos da condição em que as espécies foram 

encontradas durante este estudo.  

 

1.3 Resultados e Discussão 

 

1.3.1 Anfíbios  
 

Anfíbios da região de Tapiraí e Piedade 

 

Foram registradas para a região 48 espécies de anfíbios, sendo 47 espécies de anfíbios 

anuros, distribuídas em 11 famílias, e apenas uma espécie de anfíbio gymnophiono (família 

Caeciliidae) (Tabela 1). Tanto a área de mata contínua, quanto a área fragmentada 

apresentam elevada riqueza de espécies de anfíbios, sendo registradas 36 e 35 espécies de 

anfíbios, respectivamente (Tabela 1).  
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Das espécies de anuros registradas, 29 apresentam distribuição ampla na Mata 

Atlântica (Tabela 1), representando 61,7% do total de espécies da região. Outras seis espécies 

(12,8%) têm distribuição restrita a algumas localidades dentro dos limites da Mata Atlântica, 

e 12 espécies (25,5%) encontram-se amplamente distribuídas dentro e fora do Domínio 

Tropical Atlântico. A única espécie de Gymnophiona registrada para a localidade apresenta 

distribuição geográfica ampla no território brasileiro, além dos limites da Mata Atlântica 

(Tabela 1). A maioria das espécies capturadas apresenta desenvolvimento larval aquático, e 

conseqüentemente reprodução associada a corpos d’água (35 spp.; 74,5%). Apenas duas 

espécies apresentam hábito reprodutivo especializado associado a bromélias (4,2%), 

enquanto as outras dez espécies (21,3%) apresentam reprodução associada a ambientes 

terrestres (Tabela 1). 

Na lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN, Cycloramphus acangatan é 

listado na categoria vulnerável (VU) em razão de sua distribuição geográfica restrita e 

intensa fragmentação e perda de qualidade do habitat em que vive, no entanto nosso estudo 

evidenciou que essa espécie é ainda abundante, mesmo na paisagem fragmentada.  Na 

mesma lista, Paratelmatobius cardosoi é listado na categoria de dados deficientes (DD: data 

deficient) em virtude da falta de informações sobre sua distribuição geográfica, status de 

conservação e necessidades ecológicas (IUCN, 2008). Nenhuma das espécies registradas na 

região encontra-se na lista das espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção (IBAMA, 

2003). Na lista das espécies ameaçadas de extinção do estado de São Paulo, apenas a espécie 

Ischnocnema hoehnei é listada, na categoria de dados deficientes (DD) (SÃO PAULO, 

2008).  

Em relação ao método de amostragem, 16 espécies foram registradas por uma 

combinação de dois ou três métodos (33,3%), 13 espécies foram exclusivamente registradas 

por procura visual (27,1%), 12 espécies exclusivamente por armadilhas de interceptação e 

queda (25%), sete espécies exclusivamente por procura auditiva (14,6%). Todas as espécies 

registradas por encontro ocasional já haviam sido amostradas por algum dos outros métodos. 

Considerando a totalidade de espécies capturada por cada método, verificamos que a 

utilização de armadilhas de interceptação e queda foi responsável pela amostragem de 24 

espécies (50% do total de espécies registradas para a região) e a procura visual foi 

responsável pela captura de 22 espécies (45,9%). Com o método de procura auditiva foram 

registradas apenas nove espécies (18,7%), mesmo número de registros obtidos através de 

encontro ocasional.  
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Tabela 1. Lista de espécies de anfíbios registradas na mata contínua (MC) e mata fragmentada (MF) da região 

de Tapiraí e Piedade, SP.  
 

Família  Ambiente 
Espécie Método de 

amostragem 
MC  MF 

Ordem Anura     
Amphignathodontidae    

B,2Flectonotus fissilis   PV x  
Bufonidae    
Dendrophryniscus aff. brevipollicatus A,2 PV x  

A,3Rhinella ornata AIQ/EO x x 
C,3Rhinella icterica AIQ/EO x x 

Brachycephalidae    
Brachycephalus hermogenesi B,1 AIQ/EO x x 
Ischnocnema aff. hoehnei B,1 AIQ/PV x x 
Ischnocnema parva A,1 AIQ x  
Ischnocnema guentheri A,1 AIQ/EO x x 
Ischnocnema cf. lactea A, 1 AIQ/EO x x 
Ischnocnema cf. parva A,1 AIQ/EO  x 
Centrolenidae    

A,3Hyalinobatrachium uranoscopum   PV  x 
Craugastoridae    
Haddadus binotatus A,1 PV/EO x x 
Cycloramphidae    

B,1Cycloramphus acangatan AIQ x x 
Macrogenioglottus alipioi A,3 AIQ x  
Odontophrynus americanus C,3 AIQ  x 
Proceratophrys boiei A, 3 AIQ/EO x x 
Hylidae    
Aplastodiscus leucopygius A,3 PA x x 
Aplastodiscus perviridis A,3 PA  x 
Bokermannohyla circumdata A,3 PV/EO x x 
Bokermannohyla hylax A,3 PV x  
Dendropsophus microps A,3 PV x x 

C,3Dendropsophus sanborni   PA  x 
A,3Hypsiboas albomarginatus   PV x  

Hypsiboas albopunctatus C,3  PV/PA x x 
Hypsiboas bischoffi A,3  PA x  
Hypsiboas caingua C,3  PA  x 
Hypsiboas faber A,3  AIQ/PA/PV x x 
Hypsiboas pardalis A,3  PV x  
Hypsiboas prasinus A,3  PA  x 

(continua) 
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Tabela 1. (continuação) 
Família  Ambiente 
Espécie Método de 

amostragem 
MC  MF 

Ordem Anura     
Hypsiboas semilineattus A,3 PV x  
Scinax crospedospilus A,3  PA x x 
Scinax fuscomarginatus C,3  PV x x 
Scinax perereca C,3  PV x x 
Scinax rizibilis A,3  PV x x 
Scinax cf. ruber C,3 PV x  

A,3Sphaenorhynchus surdus PV  x 
Hylodidae    
Crossodactylus caramaschii B,3 AIQ x x 
Hylodes phyllodes A,3 AIQ  x 
Leiuperidae    
Physalaemus cuvieri C,3 AIQ/PV x x 
Physalaemus olfersii A,3 AIQ/PV x x 
Leptodactylidae    
Leptodactylus fuscus C,3 PV/PA  x 
Leptodactylus cf. marmoratus A,1 AIQ x x 
Leptodactylus mystacinus C,3 AIQ  x 
Leptodactylus cf. ocellatus C,3 AIQ/PV x x 
Paratelmatobius aff. cardosoi B,3 AIQ x  
Microhylidae    
Chiasmocleis leucosticta A,3 AIQ x  
Myersiella microps A,1 AIQ x x 
Ordem Gymnophiona     
Caeciliidae    
Siphonops annulatus C,1 AIQ  x 

(conclusão) 
Método de amostragem: AIQ = armadilha de interceptação e queda; EO = encontro ocasional; PA = 
procura auditiva; PV = procura visual. Índices: A = espécie com distribuição geográfica ampla na Mata 
Atlântica; B = espécie com distribuição restrita a algumas localidades da Mata Atlântica; C = espécie 
com distribuição ampla na Mata Atlântica e em outros biomas; 1 = espécie com reprodução associada a 
ambientes terrestres; 2 = espécie com reprodução associada a bromélias; e 3 = espécie com reprodução 
associada a ambientes aquáticos.  

 

Lista comentada das espécies de anfíbios encontradas na região  

 

Apresentamos a seguir a lista comentada das espécies encontradas na região, com as 

informações do comprimento rostro-cloacal médio (CRCm) dos indivíduos capturados, 

seguidos pela variação de comprimento rostro-cloacal (CRC mínimo e máximo), número de 

indivíduos mensurados por espécie, e breve descrição sobre sua história natural e distribuição 

geográfica.  
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Ordem anura 

 

Família Amphignathodontidae 

 

Flectonotus fissilis (Miranda-Ribeiro, 1920) é uma espécie de pequeno porte (CRCm 

= 24,5 mm; variação de 22,0 a 27,0 mm, N = 2; Figura 2A), de hábitos noturnos, que 

apresenta reprodução em bromélias associadas a vegetação de 1 a 3 m acima do chão. As 

fêmeas carregam os ovos no dorso, protegidos por uma dobra de pele, e os girinos são 

depositados nos reservatórios de água das bromélias para o término do desenvolvimento 

(DUELLMAN e GRAY, 1983). Apresenta distribuição geográfica restrita a regiões 

montanhosas do sudeste do Brasil, nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo (FROST, 2008; HADDAD et al., 2008). 

 

Família Bufonidae 

 

Dendrophryniscus aff. brevipollicatus Jiménez de la Espada (1871) é uma espécie de 

pequeno porte (CRCm = 17,6 mm; variação de 17,0 a 18,0 mm; N = 3; Figura 2B), associada 

às folhas de bromélias epífitas, rupestres e terrestres, em florestas primárias ou secundárias. 

No período de reprodução os ovos são depositados na bainha das bromélias, onde ocorre o 

desenvolvimento do girino (CARVALHO, 1949). Apresenta distribuição ampla na Mata 

Atlântica, ocorrendo em áreas preservadas do sul e sudeste do Brasil, desde o Rio Grande do 

Sul até o Rio de Janeiro (HADDAD et al., 2008).  

 

Rhinella ornata (Spix, 1824) é uma espécie de tamanho médio (CRCm = 39,7 mm; 

variação de 5,0 a 94,0 mm; N = 959; Figura 2C). Anteriormente, pertencente ao gênero Bufo, 

a espécie foi classificada como Chaunus ornatus após revisão do complexo de espécies 

mantidos sob o nome de Chaunus crucifer ao qual pertencia (BALDISSERA et al., 2004; 

FROST et al., 2006). Atualmente alocada no gênero Rhinella (CHAPARRO et al., 2007), a 

espécie apresenta reprodução associada a ambientes aquáticos com pouca correnteza, nos 

quais deposita seus ovos em longos cordões gelatinosos que se prendem a vegetação 

submersa (IZECKSOHN e CARVALHO-E-SILVA, 2001). Sua distribuição geográfica é 

ampla nos domínios da Mata Atlântica, podendo ser encontrado do nível do mar até cerca de 

1000 m de altitude. É possível que ocorra no nordeste da Argentina, e no Brasil é registrada 

 45
 



para áreas do sul do estado do Espírito Santo, região costeira e interiorana dos estados do Rio 

de Janeiro e São Paulo, até o norte do Paraná (BALDISSERA et al., 2004). 

 

Rhinella icterica (Spix, 1824) é uma espécie de grande porte (CRCm = 57,8 mm; 

variação de 17,0 a 165,0 mm; N = 156; Figura 2D). Anteriormente no gênero Bufo, a espécie 

foi reclassificada passando pelo gênero Chaunus (FROST et al., 2006) e Rhinella 

(CHAPARRO et al., 2007), onde está alocada atualmente. Esta espécie é tolerante a 

ambientes perturbados, a reprodução ocorre em áreas abertas e seus ovos são depositados em 

cordões gelatinosos que se prendem a vegetação submersa de ambientes lênticos ou com 

pouca correnteza (IZECKSOHN e CARVALHO-E-SILVA, 2001). Apresenta distribuição 

ampla na Mata Atlântica e outros biomas, ocorrendo em áreas florestadas e também em 

fisionomias abertas (HADDAD et al., 2008). Ocorre desde o sul e sudeste do Brasil até o 

norte da Argentina e leste do Paraguai (FROST, 2008; HADDAD et al., 2008).   

  

Família Brachycephalidae 

 

Brachycephalus hermogenesi (Giaretta e Sawaya, 1998) é uma espécie de tamanho 

reduzido (CRCm = 9,3 mm; variação de 7,0 a 11,0 mm; N = 9; Figura 2E). Anteriormente no 

gênero Psyllophryne, a espécie foi incluída no gênero Brachycephalus em função de uma 

série de características comuns, como a redução de artelhos e padrão de ossificação 

(KAPLAN, 2002). A reprodução é associada a ambientes terrestres, na camada de 

serapilheira presente no chão de florestas conservadas e secundárias. Provavelmente a 

espécie deposita ovos grandes e se reproduz por desenvolvimento direto, como as demais 

espécies do gênero (FROST, 2008). Sua distribuição é conhecida para localidades da serra do 

mar, nos municípios de Parati e Ubatuba, sul do Rio de Janeiro e norte do estado de São 

Paulo, bem como para a Estação Biológica de Boracéia, município de Salesópolis e Reserva 

Florestal do Morro Grande, no Planalto Atlântico de São Paulo (DIXO e VERDADE, 2006; 

PIMENTA et al., 2007). A ocorrência da espécie em outros municípios de São Paulo, 

incluindo o presente registro, amplia sua distribuição para o oeste e sul do estado de São 

Paulo (VERDADE et al., 2008). 

 

Ischnocnema aff. hoehnei (Lutz, 1958) é uma espécie de tamanho pequeno (CRCm 

= 15,7 mm; variação de 10,0 a 20,0 mm; N = 3), que exibe coloração avermelhada na região 

ventral e nas expansões digitais. Trata-se de espécie relacionada à Ischnocnema hoehnei, 
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listada como dados deficientes na lista de espécies ameaçadas de extinção no estado de São 

Paulo (SÃO PAULO, 2008) e com distribuição geográfica restrita a localidades da Serra do 

Mar, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (IUCN et al., 2006). Alguns indivíduos foram 

observados em atividade no período diurno, ocupando a serapilheira e os estratos mais baixos 

da vegetação. A reprodução deve ocorrer na serapilheira, com desenvolvimento direto.  

 

Ischnocnema parva (Girard, 1853) é uma espécie de tamanho pequeno (CRC = 20,0 

mm, N = 1), com reprodução associada à serapilheira, onde deposita seus ovos. O 

desenvolvimento é direto, característica comum ao gênero (IZECKSOHN e CARVALHO-E-

SILVA, 2001). Apresenta ampla distribuição na Mata Atlântica do sudeste do Brasil, 

ocorrendo nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo 

(HADDAD et al., 2008). 

 

Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864) apresenta tamanho médio (CRCm = 

18,2 mm; variação de 5,0 a 32,0 mm; N = 80; Figura 2F) e artelhos muito longos. A 

reprodução está associada a cavidades construídas sob a serapilheira em áreas com vegetação 

conservada ou secundária. Seus ovos têm tamanho variado, e o desenvolvimento é direto 

(LYNN e LUTZ, 1946).  A distribuição é ampla na Mata Atlântica, ocorrendo desde o Rio 

Grande do Sul até Minas Gerais e Espírito Santo, nordeste da Argentina e Paraguai (FROST, 

2008; HADDAD et al., 2008). 

 

Ischnocnema cf. lactea (Miranda-Ribeiro, 1923) é uma espécie de tamanho pequeno 

(CRCm = 15,5 mm; variação de 4,0 a 19,0 mm; N = 6; Figura 2G) e expansões digitais 

avermelhadas. Foi encontrada em atividade no período diurno, saltando pela serapilheira e 

arbustos baixos. Trata-se de espécie indeterminada pertencente ao gênero Ischnochnema e 

relacionada ao grupo lactea. Como as demais espécies do gênero, a reprodução deve ocorrer 

na serapilheira, por desenvolvimento direto, e a distribuição da espécie deve ser ampla na 

Mata Atlântica.  

 

Ischnocnema cf. parva (Girard, 1853) apresenta tamanho pequeno (CRCm = 13,5 

mm; variação de 12,0 a 15,0 mm; N = 2; Figura 2H). A morfologia externa e coloração 

tornam a espécie semelhante a Ischnochnema parva, porém trata-se de espécie ainda 

indeterminada. Como as demais espécies do gênero, a reprodução deve ocorrer na 
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serapilheira, por desenvolvimento direto, e sua distribuição geográfica é provavelmente 

ampla na Mata Atlântica.  

 

Família Centrolenidae 

 

Hyalinobatrachium uranoscopum (Muller, 1924) é uma espécie de tamanho médio 

(CRC = 28,0 mm; N = 1; Figura 2I), amostrada por procura visual. A espécie foi encontrada 

sobre arbustos em área próxima a um riacho localizado na borda da mata. A reprodução é 

associada a riachos de água corrente, os ovos são depositados na vegetação sobre a água e os 

girinos caem na água para completar seu desenvolvimento (HEYER, 1985). A espécie ocorre 

no Brasil desde o Espírito Santo e sul de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, e também na 

Argentina (FROST, 2008; HADDAD et al., 2008). Apesar da ampla distribuição na Mata 

Atlântica, a espécie não ocorre em áreas muito degradadas e são conhecidos registros de 

declínio populacional no Rio de Janeiro (ETEROVICK et al., 2005).  

 

Família Craugastoridae 

 

Haddadus binotatus (Spix, 1824) apresenta tamanho médio a grande (CRCm = 38,1 

mm; variação de 9,0 a 55,0 mm; N = 9; Figura 2J). Anteriormente na família 

Brachycephalidae, gênero Eleutherodactylus, a espécie foi alocada em um novo gênero e 

família em razão de apresentar o primeiro dedo da mão maior do que o segundo, 

característica compartilhada com os demais gêneros da família Craugastoridae (HEDGES et 

al., 2008). A reprodução é terrestre, associada à serapilheira em florestas conservadas ou 

secundárias. Seus ovos, de tamanho grande, são depositados em meio às folhas ou sob 

troncos caídos e o desenvolvimento é direto (IZECKSOHN e CARVALHO-E-SILVA, 

2001). Apresenta distribuição ampla na Mata Atlântica, desde o sul do estado da Bahia até o 

Rio Grande do Sul (HEDGES et al., 2008).  

 

Família Cycloramphidae  

  

Cycloramphus acangatan Verdade e Rodrigues (2003) é uma espécie de tamanho 

médio (CRCm = 31,3 mm; variação de 8,0 a 47,0 mm; N = 293; Figura 2K), muito comum 

na área de estudo. A espécie apresenta hábitos fossoriais (VERDADE e RODRIGUES, 2003) 

e a reprodução é associada a ambientes terrestres. Os ovos são depositados em tocas, em 
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geral localizadas sob rochas, e os girinos são endotróficos (VERDADE, 2008) (comunicação 

pessoal)2. A distribuição da espécie é restrita a alguns municípios de São Paulo, sendo 

encontrada em fragmentos florestais de Caucaia do Alto (DIXO, 2005) e Ribeirão Grande 

(BRUSCAGIN, 2008) (em fase de elaboração)3 e nas áreas protegidas da Reserva Biológica 

de Paranapiacaba (FROST, 2008) e Reserva Florestal do Morro Grande (DIXO e 

VERDADE, 2006).  Com os dados deste estudo, a distribuição da espécie foi ampliada para 

os fragmentos florestais de Tapiraí e Piedade, e também para o Parque Estadual do Jurupará.  

Na região a espécie pode ser considerada comum, mas em virtude de sua distribuição restrita 

e intensa perda de habitat nestas áreas, é incluída na categoria vulnerável da lista vermelha de 

espécies ameaçadas da IUCN (IUCN, 2008).  

  

Macrogenioglottus alipioi Carvalho (1946) é uma espécie de grande porte (CRCm = 

76,5 mm; variação de 50,0 a 103,0 mm; N = 2; Figura 2L), pouco comum na área de estudo. 

A reprodução é explosiva, associada à ambientes aquáticos. Os ovos são depositados em 

poças temporárias no interior de florestas conservadas ou secundárias (IUCN et al., 2006). 

Apresenta distribuição ampla na Mata Atlântica, ocorrendo nos estados da Bahia, Minas 

Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo (HADDAD et al., 2008).  

 

Odontophrynus americanus Duméril e Bibron (1841) é uma espécie de tamanho 

médio (CRCm = 43,4 mm; variação de 38,0 a 56,0 mm; N = 7; Figura 2M), cuja reprodução 

está associada a ambientes alagados ou poças temporárias rasas. Os ovos são depositados na 

lama da borda destes ambientes, onde eclodem e os girinos se desenvolvem (IUCN et al., 

2006). A distribuição geográfica da espécie é ampla dentro e fora da Mata Atlântica, 

ocorrendo também em áreas abertas. A espécie ocorre no Brasil ao sul do estado de Minas 

Gerais, e também no Uruguai, Paraguai e Argentina (MARTINO et al., 1999).  

  

Proceratophrys boiei Wied-Neuwied (1824) é uma espécie de tamanho médio 

(CRCm = 40,2 mm; variação de 21,0 a 76,0 mm; N = 446; Figura 2N), facilmente encontrada 

na serapilheira e em poças no interior da mata durante a estação reprodutiva. Foi a segunda 

espécie mais capturada pelas armadilhas de queda. Sua reprodução é associada a remansos de 

riachos ou poças de água renovável localizadas no interior ou na borda de florestas. Os ovos 
                                                 
2 VERDADE, V.K. 2008 (comunicação pessoal). 
3 BRUSCAGIN, R.T. Diversidade de Anfíbios Anuros e Lagartos de Serrapilheira numa paisagem 
fragmentada em Ribeirão Grande, São Paulo. Dissertação (Mestrado em Ecologia), Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 2008 (em fase de elaboração). 
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são depositados na água e os girinos desenvolvem-se no fundo (IZECKSOHN e 

CARVALHO-E-SILVA, 2001). A distribuição é ampla na Mata Atlântica, ocorrendo desde 

os estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia e Sergipe até Santa Catarina (FROST, 2008; 

HADDAD et al., 2008). 

 

Família Hylidae  

   

Aplastodiscus leucopygius (Cruz e Peixoto, 1985) é uma espécie de médio porte 

(CRCm = 41,2 mm; variação de 41,0 e 41,5 mm; N = 2; Figura 2O), cuja reprodução está 

associada a riachos e poças temporárias. Os machos constroem ninhos na lama à margem de 

corpos d’água, com uma pequena abertura por onde entram e depositam seus ovos. Os 

girinos se desenvolvem na água, após alagado o ninho (HADDAD e SAWAYA, 2000). 

Apresenta distribuição ampla dentro dos domínios da Mata Atlântica e ocorre ao longo da 

Serra do Mar e Serra da Mantiqueira nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (HADDAD 

et al., 2008). 

 

Aplastodiscus perviridis (A. Lutz, 1950) apresenta tamanho médio (CRC = 39,0 mm; 

N = 1; Figura 2P), e diferencia-se da outra espécie do gênero encontrada na região por 

apresentar íris colorida, vermelha e branca, além de dígitos reduzidos nas pontas dos dedos e 

artelhos. A reprodução está associada a riachos de baixa correnteza e poças permanentes em 

áreas abertas, bordas ou interior de florestas (BASTOS et al., 2003). Apresenta distribuição 

ampla na Mata Atlântica, ocorrendo nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil 

(HADDAD et al., 2008), até o extremo norte da Argentina (FROST, 2008).  

 

Bokermannohyla circumdata (Cope, 1871) é uma espécie de médio porte (CRCm = 

48,9 mm; variação de 21,0 a 60,0 mm; N = 5; Figura 2Q). Apresenta reprodução associada a 

ambientes aquáticos, e as posturas de ovos são realizadas em ninhos construídos na lama 

(IUCN et al., 2006). Trata-se de uma espécie geralmente abundante, de distribuição 

geográfica ampla na Mata Atlântica, que ocorre em áreas montanhosas do sudeste do Brasil, 

nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa 

Catarina (NAPOLI, 2005; HADDAD et al., 2008).  

  

Bokermannohyla hylax (Heyer, 1985) apresenta tamanho médio (CRC = 50,0 mm; N 

= 1; Figura 2R). Pode ser encontrada no chão ou na vegetação em áreas florestais, sempre 
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próximas a riachos ou corpos d’água, onde se reproduz (HEYER et al., 1990). Apresenta 

distribuição geográfica ampla na Mata Atlântica do sudeste do Brasil, presente do Rio de 

Janeiro até o Rio Grande do Sul (HADDAD et al., 2008). A espécie é relativamente 

abundante ao longo de sua área de distribuição, não sendo encontrada em áreas abertas 

(IUCN et al., 2006). 

 

Dendropsophus microps (Peters 1872) é uma espécie de tamanho pequeno (CRCm = 

20,5 mm; variação de 20,0 a 20,5 mm; N = 2; Figura 2S), que pode ser encontrada em 

florestas secundárias, em vegetação arbustiva e áreas abertas próximas a florestas. A 

reprodução ocorre em poças ou reservatórios de água nas margens de florestas ou em 

clareiras. A desova é constituída de ovos pequenos e os girinos desenvolvem-se livres na 

água (Kwet & Di-Bernardo 1999). A distribuição da espécie é ampla na Mata Atlântica, 

ocorrendo desde a Bahia até o Rio Grande do Sul (Silvano & Pimenta 2001).  

 

Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944) apresenta tamanho pequeno (CRCm = 

18,0 mm; variação de 16,0 a 20,0 mm; N = 2; Figura 2T). A reprodução está associada a 

pequenas lagoas ou poças permanentes, naturais ou artificiais. Os ovos são pequenos, 

depositados na água e permanecem presos à vegetação aquática até a eclosão (KWET e DI-

BERNARDO, 1999). Apresenta distribuição ampla na Mata Atlântica e outros biomas, 

ocorrendo principalmente em áreas abertas. A espécie pode ser encontrada no Paraguai, 

Argentina, Uruguai e no Brasil, nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul (IUCN et al., 2006; FROST, 2008).  

 

Hypsiboas albomarginatus (Spix, 1824) é uma espécie de tamanho médio a grande 

(CRC = 68,0 mm; N = 1; Figura 2U), que pode ser encontrada em arbustos ou vegetação 

baixa próxima a corpos d’água em áreas próximas à florestas (RAMOS e GASPARINI, 

2004). Sua reprodução está associada a poças temporárias ou permanentes, e eventualmente a 

riachos de água corrente, como observado na região. Os ovos são depositados na superfície 

da água, onde os girinos se desenvolvem (IZECKSOHN e CARVALHO-E-SILVA, 2001). A 

distribuição geográfica da espécie é ampla na Mata Atlântica, ocorrendo desde o estado de 

Pernambuco até Santa Catarina (HADDAD et al., 2008). 

 

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) é uma espécie de tamanho médio a grande 

(CRCm = 53,0 mm; variação de 52,0 a 56,0 mm; N = 2; Figura 2V), bastante comum na área 
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de estudo. A reprodução está associada a ambientes aquáticos, sejam poças temporárias ou 

permanentes em áreas abertas ou próximas a florestas (IUCN et al., 2006). As desovas são 

depositadas diretamente na água, onde os girinos se desenvolvem (BASTOS et al., 2003). É 

uma espécie típica do Cerrado, sendo que sua distribuição geográfica está se ampliando nos 

domínios da Mata Atlântica, provavelmente em função de se reproduzir em ambientes 

perturbados (RAMOS e GASPARINI, 2004). Ocorre na Bolívia, Argentina, Paraguai e 

Uruguai e nas regiões central, sul e sudeste do Brasil (FROST, 2008; HADDAD et al., 2008). 

 

Hypsiboas bischoffi (Boulenger, 1887) apresenta tamanho médio a grande (CRC = 

65,0 mm; N = 1; Figura 2W). A reprodução é associada a ambientes aquáticos localizados no 

interior de florestas conservadas e secundárias. Os ovos são depositados entre a vegetação 

aquática de corpos d’água permanentes (IUCN et al., 2006). Apresenta ampla distribuição na 

Mata Atlântica, ocorrendo no sul e sudeste do Brasil, desde os estados do Rio Grande do Sul 

até o Rio de Janeiro (HADDAD et al., 2008).  

 

Hypsiboas caingua (Carrizo, 1991) apresenta tamanho médio (CRC = 37,0 mm; N = 

1; Figura 2X). Sua reprodução ocorre em áreas alagadas e riachos presentes no interior de 

florestas e áreas abertas (IUCN et al., 2006). Apresenta distribuição geográfica ampla na 

Mata Atlântica e outros biomas, é considerada uma espécie comum no Paraguai e Argentina, 

e rara no Brasil, onde ocorre em populações isoladas nos estados de São Paulo e Rio Grande 

do Sul (FROST, 2008). 

  

Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) é uma espécie de grande porte (CRCm = 

41,5 mm; variação de 34,0 a 49,0 mm; N = 2; Figura 2Y), que pode ser encontrada no 

interior e na borda de florestas. O macho constrói ninhos com paredes de lama na borda de 

poças temporárias ou permanentes, onde vocaliza atraindo fêmeas e realiza a defesa do 

território por meio de combate físico com outros machos (MARTINS e HADDAD, 1988). 

Após inspeção e escolha do ninho, ocorre o amplexo e a fêmea deposita seus ovos na 

superfície da água do ninho (MARTINS e HADDAD, 1988). Apresenta distribuição ampla 

na Mata Atlântica, ocorrendo nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (HADDAD et al., 2008), 

além de localidades no Paraguai e Argentina (IUCN et al., 2006).   
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Hypsiboas pardalis (Spix, 1824) é uma espécie de grande porte (CRC = 70,0 mm 

fêmea; 56,0 mm macho; N = 2; Figura 2Z). Os exemplares encontrados correspondiam a um 

casal em amplexo, encontrados semi-submersos em ninho de lama construído no chão de 

uma área alagadiça às margens da floresta contínua. A reprodução está associada a ambientes 

aquáticos e os girinos se desenvolvem na água contida no ninho (BOKERMANN, 1968). 

Apresenta distribuição ampla na Mata Atlântica e é registrada nos estados de Minas Gerais, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná (HADDAD et al., 2008).  

  

Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856) é uma espécie de tamanho médio (CRCm = 

46,2 mm; variação de 42,5 a 50,0 mm; N = 2; Figura 2A1), cuja reprodução está associada a 

poças permanentes e pequenos corpos d’água, onde deposita seus ovos sobre a vegetação 

aquática (IUCN et al., 2006). A espécie ocorre em áreas florestadas, geralmente em 

vegetação baixa localizada nas proximidades ou na borda de ambientes aquáticos (HEYER et 

al., 1990). Sua distribuição é ampla na Mata Atlântica, ocorrendo em áreas de elevação 

moderada no sudeste do Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo 

(HADDAD et al., 2008). 

 

Hypsiboas semilineattus (Spix, 1824) apresenta tamanho grande (CRC = 55,0 mm; N 

= 1; Figura 2B1). A espécie é usualmente encontrada na vegetação baixa próxima a corpos 

d’água e áreas alagadas (DUELLMAN, 1973). Sua reprodução ocorre em poças temporárias 

ou permanentes, podendo ocorrer em áreas de floresta conservada ou secundária (IUCN et 

al., 2006). Apresenta distribuição ampla na Mata Atlântica, desde o estado de Alagoas até 

Santa Catarina (HADDAD et al., 2008). 

 

Scinax crospedospilus (Lutz, 1925) é uma espécie de tamanho médio (CRCm = 42,0 

mm; variação de 29,0 a 55,0 mm; N = 2; Figura 2C1), que pode ser encontrada na vegetação 

baixa ou borda de florestas localizadas próximas a corpos d’água (HEYER et al., 1990). Sua 

reprodução está associada a poças temporárias ou permanentes, em ambientes florestais ou 

abertos. A distribuição geográfica é ampla na Mata Atlântica, ocorrendo nas áreas 

montanhosas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (FROST, 2008). 

 

Scinax fuscomarginatus (Lutz, 1925) apresenta tamanho pequeno a médio (CRC = 

26,0 mm; N = 1; Figura 2D1), e pode ser encontrada na vegetação baixa próxima a corpos 

d’água temporários e permanentes, em locais abrigados e áreas de gramíneas. O período de 
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reprodução é prolongado e os ovos são depositados diretamente na água, onde os girinos se 

desenvolvem (BASTOS et al., 2003). Apresenta distribuição ampla na Mata Atlântica e 

outros biomas, ocorrendo em ambientes florestados e áreas abertas. Ocorre no estado do 

Amazonas, através do Brasil central, região nordeste e sudeste até o estado do Paraná 

(HADDAD et al., 2008). A espécie é bastante tolerante a ambientes perturbados. 

 

Scinax perereca Pombal, Haddad e Kasahara (1995) apresenta tamanho médio 

(CRCm = 48,3 mm; variação de 40,0 a 57,0 mm; N = 3; Figura 2E1), e é uma espécie que 

pode ser encontrada em áreas abertas, instalações humanas ou bordas de florestas, sob a 

vegetação baixa (POMBAL Jr. et al., 1995). A reprodução ocorre em poças temporárias ou 

permanentes, naturais ou artificiais. A espécie é registrada no Brasil em algumas localidades 

no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (HADDAD et al., 2008), 

e também na Argentina e Paraguai (FROST, 2008).  

 

Scinax rizibilis (Bokermann, 1964) é uma espécie de pequeno a médio porte (CRCm 

= 29,2 mm; variação de 25,0 a 33,5 mm; N = 8; Figura 2F1). Ocorre na vegetação próxima a 

corpos d’água em florestas conservadas, secundárias ou bordas de florestas (IUCN et al., 

2006). Apresenta reprodução explosiva e os ovos são depositados em ninhos de espuma 

construídos em poças temporárias (BASTOS e HADDAD, 1999). A distribuição geográfica é 

ampla na Mata Atlântica, ocorrendo em São Paulo, Paraná e Santa Catarina (HADDAD et 

al., 2008). 

 

Scinax cf. ruber (Laurenti, 1768) é uma espécie de tamanho médio (CRC = 46,0 mm; 

N = 1; Figura 2G1).  Trata-se de espécie indeterminada relacionada ao grupo ruber. Como as 

demais espécies do gênero, a reprodução deve estar associada a ambientes aquáticos 

localizados na borda ou interior de florestas, e a distribuição deve ser ampla na Mata 

Atlântica e outros biomas.  

 

Sphaenorhynchus surdus (Cochran, 1953) apresenta tamanho pequeno (CRC = 24,5 

mm; N = 1; Figura 2H1) e pode ser encontrada na vegetação arbustiva às margens de grandes 

lagos, ou sobre vegetação flutuante, geralmente em áreas abertas (IUCN et al., 2006). 

Apresenta distribuição ampla dentro da Mata Atlântica, ocorrendo nos estados de São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (HADDAD et al. 2008).  
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Família Hylodidae 

 

Crossodactylus caramaschii Bastos e Pombal Jr. (1995) é uma espécie de pequeno 

porte (CRCm = 22,8 mm; variação de 14,0 a 35,0 mm; N = 58; Figura 2I1), observada em 

atividade de vocalização durante o dia, em riachos localizados no interior da mata. A 

reprodução é associada a riachos, mas pode ser encontrada na água ou na serapilheira em 

áreas próximas a corpos d’água (BASTOS e POMBAL Jr., 1995). Apresenta distribuição 

restrita na Mata Atlântica da porção sul do estado de São Paulo (BASTOS e POMBAL Jr., 

1995).  

 

Hylodes phyllodes Heyer e Cocroft (1986) é uma espécie de pequeno porte (CRC = 

21,0 mm; N = 1), que pode ser encontrada em riachos ou pequenos cursos d’água, sob 

rochas, ou na serapilheira sob raízes, rochas e folhas (HEYER et al., 1990). A reprodução 

está associada a riachos de interior de matas conservadas ou secundárias (ROCHA et al., 

1997). Apresenta distribuição ampla na Mata Atlântica, no estado de São Paulo (HADDAD 

et al., 2008).  

  

Família Leiuperidae 

 

Physalaemus cuvieri Fitzinger (1826) apresenta pequeno porte (CRCm = 27,7 mm; 

variação de 16 a 39 mm; N = 79; Figura 2J1), e sua reprodução ocorre em poças, temporárias 

ou permanentes, geralmente em áreas abertas. Os ovos são depositados em ninhos de espuma 

flutuante, presos a vegetação marginal das poças (ETEROVICK e SAZIMA, 2004). Os 

girinos são pequenos e vivem no fundo dos corpos d’água alimentando-se de matéria 

orgânica (KWET e DI-BERNARDO, 1999). Apresenta distribuição ampla na Mata Atlântica 

e outros biomas, ocorrendo desde o estado do Pará, região central, nordeste, sudeste e sul do 

Brasil (HADDAD et al., 2008), até a Argentina, Paraguai, Bolívia e Venezuela (FROST, 

2008). É uma espécie abundante em ambientes perturbados. 

 

Physalaemus olfersii (Lichtenstein e Martens, 1856) é uma espécie de tamanho 

médio (CRCm = 33,9 mm; variação de 21,0 a 57,0 mm; N = 347; Figura 2K1), comum na 

área de estudo. Pode ser encontrada na serapilheira ou na vegetação baixa no interior ou 

borda de florestas conservadas ou secundárias (HEYER et al., 1990). A reprodução está 

associada a poças temporárias ou permanentes, e a desova é depositada em ninhos de espuma 
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flutuantes (HADDAD et al., 2008). Apresenta distribuição ampla dentro da Mata Atlântica 

no sul e sudeste do Brasil, desde o norte do estado de Santa Catarina até o sul do Espírito 

Santo e sudeste de Minas Gerais (FROST, 2008). 

 

Família Leptodactylidae 

 

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) é uma espécie de médio porte para o gênero 

(CRC = 44,0 mm; N = 1; Figura 2L1), cuja reprodução ocorre em áreas alagadas ou nas 

bordas de poças temporárias. Os ovos são depositados em ninhos de espuma dentro de 

pequenas cavidades que quando alagadas liberam os girinos nas poças adjacentes, onde se 

desenvolvem (SOLANO, 1987). Apresenta distribuição geográfica ampla na Mata Atlântica 

e outros biomas, ocorrendo em áreas florestais e abertas. É registrada por todo o território 

brasileiro (HADDAD et al., 2008), Bolívia, Colômbia, Guianas, Panamá, Paraguai, Peru, 

Suriname, Trindade e Tobago e Venezuela (IUCN et al., 2006; FROST, 2008). 

 

Leptodactylus cf. marmoratus (Steindachner, 1867) é uma espécie de tamanho 

pequeno (CRCm = 18,2 mm; variação de 6,5 a 30,0 mm; N = 179; Figura 2M1), de hábitos 

crepusculares, com reprodução associada à serapilheira. Os ovos são depositados em 

cavidades no chão da mata envolvidos em espuma, onde os girinos se desenvolvem 

completamente, vivendo exclusivamente de suas reservas nutritivas (KWET e DI-

BERNARDO, 1999). Apresenta distribuição ampla dentro da Mata Atlântica do sudeste do 

Brasil, ocorrendo nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul (HADDAD et al., 2008). 

 

Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861) é uma espécie de médio a grande porte 

(CRCm = 47,0 mm; variação de 40,0 a 54,0 mm; N = 2; Figura 2N1). A reprodução ocorre 

em ninhos de espuma subterrâneos depositados em cavidades construídas próximas a corpos 

d’água permanentes ou temporários (HADDAD et al., 2008). Os girinos desenvolvem-se na 

água. Apresenta distribuição ampla dentro e fora do bioma Mata Atlântica, sendo mais 

freqüente em áreas abertas, como o Cerrado (IUCN et al., 2006). Ocorre no sudeste da 

Bolívia, grande parte do Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina (FROST, 2008).  

 

Leptodactylus cf. ocellatus (Linnaeus, 1758) é uma espécie de grande porte (CRCm = 

38,3 mm; variação de 23,4 a 51 mm; N = 3; Figura 2O1), que ocorre em fisionomias 
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florestais e áreas abertas, incluindo áreas perturbadas. A reprodução ocorre em áreas 

alagadas, poças ou pequenas lagoas. Os ovos são depositados em grandes ninhos de espuma 

sobre a superfície da água (KWET e DI-BERNARDO, 1999). A distribuição geográfica 

abrange a maioria das áreas localizadas a leste dos Andes. No Brasil, a espécie apresenta-se 

amplamente distribuída na Mata Atlântica e outros biomas, ocorrendo por quase todo o 

território brasileiro (HADDAD et al., 2008).  

 

Paratelmatobius aff. cardosoi Pombal e Haddad (1999) é uma espécie de tamanho 

pequeno (CRC = 17,0 mm; N = 1; Figura 2P1) que apresenta padrão típico de coloração 

ventral, com manchas de cor vermelha e branca, e pode ser considerada rara na área de 

estudo. Trata-se de espécie não descrita, relacionada à Paratelmatobius cardosoi, 

anteriormente registrada em Pilar do Sul, município vizinho à área de estudo (C.F.B. 

HADDAD, com. pess.). Paratelmatobius cardosoi encontra-se na categoria de dados 

deficientes segundo a lista de espécies ameaçadas da IUCN (IUCN, 2008). A reprodução 

provavelmente é semelhante àquela de P. cardosoi, e deve estar associada a pequenas poças, 

no interior de florestas, com desenvolvimento dos girinos em áreas de lama úmida 

(POMBAL Jr. e HADDAD, 1999). Embora ainda não tenha sido descrita e pouco se conheça 

de sua biologia e distribuição, é possível que apresente distribuição restrita a regiões 

montanhosas da Mata Atlântica, assim como as demais espécies do gênero.  

 

Família Microhylidae 

  

Chiasmocleis leucosticta (Boulenger, 1888) é uma espécie de tamanho pequeno 

(CRCm = 21,6 mm; variação de 19,0 a 24,0 mm; N = 5; Figura 2Q1), que se reproduz em 

poças temporárias no interior da mata. Os ovos são depositados na superfície da água, onde 

permanecem flutuando, aderidos por uma camada viscosa de muco. O casal em amplexo 

mergulha e se posiciona abaixo da desova, liberando bolhas de ar que flutuam até a superfície 

e envolvem os ovos, garantindo oxigenação para o desenvolvimento dos mesmos (HADDAD 

e HÖDL, 1997). É amplamente distribuída na Mata Atlântica do sul e sudeste do Brasil, 

ocorrendo nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina (CRUZ et al., 1997; HADDAD 

et al., 2008). 

  

Myersiella microps (Duméril e Bibron, 1841) apresenta tamanho médio (CRCm = 

29,3 mm; variação de 13,0 a 36,0 mm; N = 6; Figura 2R1), e pode ser encontrada sob a 
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serapilheira, sob troncos caídos, pedras ou raízes em florestas conservadas. A reprodução 

está associada à serapilheira, onde ovos grandes são depositados sob as folhas e o 

desenvolvimento é direto (IZECKSOHN e JIM, 1971). Apresenta distribuição ampla na Mata 

Atlântica do sudeste do Brasil, ocorrendo em áreas de elevações moderadas no sudeste de 

Minas Gerais e nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo (HADDAD et al., 

2008).  

 

Ordem Gymnophiona  

 

Família Caeciliidae 

 

Siphonops annulatus Mikan (1820) apresenta tamanho reduzido (CRC = 123,0 mm; 

N = 1; Figura 2S1), e é a única espécie de cobra-cega (ordem Gymnophiona) presente na 

região. Possui hábitos subterrâneos, sendo encontrada em solos úmidos de florestas, áreas 

abertas e ambientes perturbados, como jardins e plantações (C. JARED, dados não 

publicados). A espécie não depende de ambientes aquáticos para sua reprodução, deposita 

seus ovos em ambientes terrestres e apresenta desenvolvimento direto (IUCN et al., 2006). A 

distribuição geográfica da espécie é bastante ampla na América do Sul, ocorrendo na 

Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guianas, Paraguai, Peru, Suriname e 

Venezuela (IUCN et al., 2006; FROST, 2008). O status de conservação e principais ameaças 

a estes anfíbios são ainda pouco conhecidos, embora alguns estudos sugiram que declínios 

populacionais têm causas semelhantes aos registrados para os anuros (GOWER e 

WILKINSON, 2005). 

 

1.3.2 Répteis 
 

Lagartos, Serpentes e Quelônios da região de Tapiraí e Piedade 

 

Registramos na região oito espécies de lagartos distribuídas em quatro famílias, uma 

espécie de anfisbena (família Amphisbaenidae), 46 espécies de serpentes distribuídas em três 

famílias, e uma espécie de quelônio (família Chelidae) (Tabela 2). Na área de mata contínua 

encontramos sete espécies de lagartos e dez espécies de serpentes, enquanto na mata 
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fragmentada encontramos cinco espécies de lagartos, 11 espécies de serpentes, um 

anfísbenídio e um quelônio (Tabela 2). 

Dentre os lagartos, a maioria das espécies apresenta distribuição ampla no domínio da 

Mata Atlântica (5 spp., 62,5%), sendo que apenas três espécies (37,5%), Ophiodes sp., 

Urostrophus vautierii e Tupinambis merianae, ocorrem também em outros biomas (Tabela 

2). A única espécie de anfísbenídeo registrada na região provavelmente encontra-se 

amplamente distribuída ao longo do domínio da Mata Atlântica. Da mesma maneira, o 

cágado Hydromedusa tectifera apresenta distribuição ampla no sudeste do Brasil, sendo uma 

espécie abundante em localidades de Mata Atlântica. Grande parte das espécies de serpentes 

registradas apresenta distribuição ampla na Mata Atlântica (26 spp., 56,5%), 17 espécies 

podem ser encontradas também em outros biomas (36,9%) e apenas três espécies apresentam 

distribuição restrita na Mata Atlântica (6,5%). Na maior parte dos casos, a presença de 

espécies típicas de áreas abertas na lista de espécies de serpentes é proveniente dos registros 

de espécies depositadas na coleção herpetológica do Instituto Butantan para o município de 

Piedade (Apêndice 1A). Comparado ao município de Tapiraí, Piedade apresenta ambientes 

mais abertos, o que justifica a presença destas espécies na localidade.  

Em relação ao uso do ambiente, os lagartos dividem-se entre terrícolas (5 spp., 

62,5%) e semi-arborícolas (3 spp., 37,5%). Já as serpentes podem ser separadas entre 

terrícolas (20 spp., 43,5%), semi-arborícolas (13 spp., 28,3%), fossoriais (6 spp., 13,0%), 

terrestres e fossoriais (3 spp., 6,5%), exclusivamente arborícolas (2 spp., 4,3%) e espécies de 

hábito semi-aquático (2 spp., 4,3%) (Tabela 2).  

Entre os répteis capturados apenas duas espécies de serpentes são consideradas em 

alguma categoria de ameaça. A espécie Thamnodynastes rutilus encontra-se listada como 

dados deficientes na lista de espécies ameaçadas do estado de São Paulo (SÃO PAULO, 

2008) e a cobra-verde Liophis atraventer é considerada vulnerável (VU) na lista vermelha de 

espécies ameaçadas da IUCN, por sua distribuição geográfica restrita na Mata Atlântica, e 

intensa perda de habitat resultante da fragmentação florestal nestas áreas (IUCN, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 59
 



Tabela 2. Lista de espécies de lagartos, serpentes e quelônios registrados na mata contínua (MC) e fragmentada 
(MF) da região de Tapiraí e Piedade, SP.  

 
Família  Ambiente 
Espécie Método de 

amostragem 
MC MF 

Ordem Lacertilia     
Anguidae    
Ophiodes sp.C,1 EO x  
Gymnophthalmidae    
Colobodactylus taunayi A,1 AIQ x x 
Ecpleopus gaudichaudii A,1 AIQ x x 
Placosoma glabellum A,1 EO x  
Leiosauridae    
Enyalius iheringii A,3 AIQ/EO x x 
Enyalius perditus A,3 AIQ/EO x  
Urostrophus vautierii C,3 EO  x 
Teiidae    

 C,1Tupinambis cf. merianae EO x x 
Ordem Amphisbaenia     
Amphisbaenidae    

A,2Amphisbaena sp. AIQ  x 
Ordem Serpentes     
Colubridae    
Atractus trihedrurus B,2 AIQ x x 
Atractus zebrinus B,2 RC   
Boiruna maculata C,1 RC   
Chironius bicarinatus A,1,3 EO/RC  x 
Chironius exoletus C,1,3  RC   
Chironius flavolineatus C,1,3 RC   

 C,1,3Chironius quadricarinatus RC   
Clelia plumbea C,1 RC   

A,3Dipsas alternans RC   
Echinanthera cephalostriata A,1 RC   
Echinanthera cf. cyanopleura A,1 AIQ  x 

A,1Echinanthera melanostigma RC   
Echinanthera undulata A,1 AIQ/RC x x 
Erythrolamprus aesculapii C,1 RC   
Liophis atraventer B,1 AIQ x x 
Liophis miliaris C,1,4 RC   
Liophis poecilogyrus A,1 AIQ/RC  x 
Liophis typhlus A,1 RC   
Oxyrhopus clathratus A,1 RC   

(Continua) 
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Tabela 2. (continuação) 
 

Família  Ambiente 
Espécie Método de 

amostragem 
MC MF 

Ordem Serpentes     
Colubridae    
Oxyrhopus guibei C,1 RC   
Phalotris mertensi C,2 RC   
Philodryas aestivus C,1,3 RC   
Philodryas olfersii A,1,3 EO/RC  x 
Philodryas patagoniensis A,1 RC   
Sibynomorphus mikanii C,1 CT/RC  x 
Siphlophis longicaudatus A,1,3 RC   
Spilotes pullatus A,1,3 EO/RC x  
Taeniophallus affinis A,1,2 AIQ/RC x x 
Taeniophallus bilineatus A,1,2 RC   
Taeniophallus occiptalis C,1,2 RC   
Taeniophallus persimilis A,1 RC   
Thamnodynastes hypoconia C,1,3 RC   
Thamnodynastes nattereri A,1,3 RC   
Thamnodynastes rutilus C,1,4 RC   
Thamnodynastes strigatus A,1,3 RC   
Tomodon dorsatus A,1 EO/RC x  
Tropidodryas striaticeps A,1,3 RC   
Tropidophis paucisquamis A,3 RC   
Xenodon neuwiedii A,1 AIQ/RC x  

C,1Xenopholis scalaris CT  x 
Elapidae    
Micrurus corallinus A,2 EO/RC x  
Micrurus decoratus A,2 RC   
Micrurus frontalis C,2 RC   
Viperidae    
Bothrops jararaca A,1,3 AIQ/EO/CT/RC x x 
Bothrops jararacussu A,1 EO/RC x  
Crotallus durissus C,1 RC   
Ordem Testudines    
Chelidae    
Hydromedusa tectifera C,4 EO x  

         (conclusão) 
Método de amostragem: AIQ = armadilha de interceptação e queda; EO = encontro ocasional; CT 
= coleta por terceiros; RC = registro de coleção. Índices: A = espécie com distribuição geográfica 
ampla na Mata Atlântica; B = espécie com distribuição restrita a algumas localidades da Mata 
Atlântica; C = espécie com distribuição ampla na Mata Atlântica e em outros biomas; 1 = hábito 
terrestre; 2 = hábito fossorial; 3 = hábito arborícola; 4 = hábito aquático.  
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Considerando o método de amostragem, dentre os lagartos, quatro espécies foram 

registradas exclusivamente por encontro ocasional (50,0%), duas espécies foram capturadas 

exclusivamente por armadilhas de interceptação e queda (25,0%) e outras duas espécies 

foram registradas pela combinação destes dois métodos (25,0%). Considerando a totalidade 

de espécies capturada por cada método, os encontros ocasionais representam o método 

através do qual registramos maior número de espécies de lagartos (6 spp., representando 75% 

do total), seguido pelo método de armadilhas de interceptação e queda (4 spp., 50,0%). 

Considerando as serpentes, 30 espécies foram registradas exclusivamente através do registro 

em coleção, representando 65,2% das espécies da lista. Outras 12 espécies foram registradas 

pela combinação entre o registro em coleção e outros métodos, representando 26,1% das 

serpentes amostradas. O método de amostragem por armadilhas de interceptação e queda foi 

responsável pelo registro exclusivo de três espécies de serpentes (6,5%), a coleta por 

terceiros responsável pelo registro exclusivo de apenas uma espécie (2,2%), e nenhuma 

espécie foi exclusivamente registrada por encontro ocasional. Considerando a totalidade de 

espécies capturada por cada método, o método que mais contribuiu para a composição da 

lista de espécies de serpentes foi o registro em coleção científica, com 42 espécies, o que 

representa 91,3% da totalidade de espécies de serpentes registradas na região. Os demais 

métodos foram também importantes na complementação dos registros, por ordem de 

importância: método de armadilha de interceptação e queda, que registrou oito espécies de 

serpentes (17,4%), método de encontro ocasional, que registrou sete espécies (15,2%) e 

método de coleta por terceiros, que registrou três espécies (6,5%).  

 

Lista comentada das espécies de répteis encontradas na região 

 

Apresentamos a seguir a lista comentada das espécies de répteis encontradas na 

região, com a descrição do comprimento rostro-cloacal médio (CRCm) dos indivíduos 

capturados, comprimento da cauda médio (CCm), variação de comprimento rostro-cloacal e 

da cauda (CRC e CC mínimo e máximo), número de indivíduos mensurados por espécie e 

breve descrição sobre sua história natural e distribuição geográfica.  
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Ordem Lacertília 

 

Família Anguidae 

 

Ophiodes sp. é uma espécie de pequeno a médio porte (CRC = 145,0 mm; CC = 

153,0 mm; N = 1) cujo único exemplar registrado foi encontrado atropelado em estrada de 

terra. Trata-se de espécie ainda não descrita relacionada à Ophiodes sp. 2 sensu Nogueira 

(2006). A espécie apresenta hábitos terrestres e distribuição geográfica ampla no Cerrado, 

Mata Atlântica e localidades isoladas na Caatinga (NOGUEIRA, 2006). 

 

Família Gymnophtalmidae  

  

Colobodactylus taunayi Amaral (1933) é uma espécie de pequeno porte (CRCm = 

56,3 mm; variação de 44,0 a 71,0 mm; CCm = 109,7 mm; variação de 42,0 a 152,0 mm; N = 

21; Figura 2T1), que apresenta hábito terrícola e criptozóico, e vive sob a serapilheira em 

áreas florestais (R. SAWAYA, obs. pess.). A espécie apresenta distribuição geográfica ampla 

na Mata Atlântica, ocorrendo inclusive em ilhas nos estados de São Paulo e Santa Catarina 

(UETZ, 2008).  

 

Ecpleopus gaudichaudii Duméril e Bibron (1839) apresenta tamanho pequeno 

(CRCm = 31,4 mm; variação de 19,0 a 39,0 mm; CCm = 50,0 mm; variação de 9,0 a 82,0 

mm; N = 80, Figura 2U1) e foi a espécie de lagarto mais abundante na região. Trata-se de 

espécie criptozóica que vive em áreas florestais. Apresenta ampla distribuição na Mata 

Atlântica do sul e sudeste do Brasil, entre os estados de São Paulo e Santa Catarina (UETZ, 

2008).  

 

Placosoma glabellum (Peters, 1870) é uma espécie de pequeno porte (CRC = 41,0 

mm; CC = 64,0 mm; N = 1; Figura 2V1) e hábito terrícola, assim como as demais espécies 

da família. A espécie é ovípara e a reprodução parece ocorrer na serapilheira, onde os ovos 

são depositados em pequenas ninhadas (SAWAYA et al., 1999). Sua distribuição geográfica 

é ampla na Mata Atlântica do sul e sudeste do Brasil, nos estados do Espírito Santo, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (UETZ, 2008). 

 

 

 63
 



Família Leiosauridae 

 

Enyalius iheringii Boulenger (1885) é uma espécie de tamanho médio (CRCm = 75,3 

mm; variação de 36,0 a 114,0 mm; CCm = 171,3 mm; variação de 73,0 a 260,0 mm; N = 10; 

Figura 2W1), e hábito semi-arborícola, ocupando tanto a vegetação quanto a serapilheira de 

áreas florestadas (SAZIMA e HADDAD, 1992). Alimenta-se de artrópodes e pode ser 

considerado um caçador de espreita (MARQUES e SAZIMA, 2004). Distribui-se 

amplamente pela Mata Atlântica do sul e sudeste do Brasil (UETZ, 2008). 

 

Enyalius perditus Jackson (1978) apresenta tamanho médio (CRCm = 64,2 mm; 

variação de 39,0 a 91,0 mm; CCm = 139 mm; variação de 88,0 a 182,0 mm; N = 43; Figura 

2X1). Assim como a espécie anterior, possui hábito semi-arborícola e ocupa tanto a 

vegetação quanto a serapilheira de áreas florestadas. Apresenta distribuição ampla na Mata 

Atlântica do sudeste do Brasil, ocorrendo no Rio de Janeiro, áreas de planalto do estado de 

São Paulo e provavelmente nos estados do Paraná e Santa Catarina (JACKSON, 1978; 

UETZ, 2008). A espécie é sensível à fragmentação florestal e parece não tolerar ambientes 

perturbados (DIXO, 2005).  

 

Urostrophus vautierii Duméril e Bibron (1837) é uma espécie de tamanho médio 

(CRC = 78,0 mm; CC = 125,0 mm; N = 1; Figura 2Y1). Apresenta hábito semi-arborícola e 

atividade diurna, sua dieta é provavelmente baseada em artrópodes (SAZIMA e HADDAD, 

1992). Apresenta ampla distribuição na Mata Atlântica e outros biomas, estando sempre 

associado a formações florestais como o cerradão e a floresta estacional semidecidual 

(MARQUES et al., 1998). Ocorre na Argentina, Bolívia e Brasil (UETZ, 2008).  

 

Família Teiidae 

 

Tupinambis cf. merianae (Duméril e Bibron, 1839) é uma espécie de grande porte 

(N=3), que em todos os encontros foi avistada exposta ao sol, à beira da estrada. Possui 

hábito terrícola e apresenta atividade predominantemente diurna. Possui dieta generalista, se 

alimenta de invertebrados, vertebrados pequenos, ovos e frutos (DEIQUES et al., 2007). 

Ocupa fisionomias florestais e abertas, e apresenta distribuição ampla na Mata Atlântica e 

outros biomas por todo o Brasil, com exceção da Floresta Amazônica (UETZ, 2008). 
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Ordem Amphisbaenia 

 

Família Amphisbaenidae 

 

Amphisbaena sp. é uma espécie de tamanho médio (CRC = 185,0 mm; CC = 15,0 

mm; N = 1; Figura 2Z1), com hábito fossório. O exemplar capturado trata-se indivíduo 

jovem, ainda não determinado. Provavelmente apresenta ampla distribuição na Mata 

Atlântica do sudeste do Brasil.   

 

Ordem Serpentes 

 

Família Colubridae 

 

Atractus trihedrurus Amaral (1926) é uma espécie de tamanho médio (CRCm = 

267,5 mm; variação de 265,0 a 270,0 mm; CCm = 29,0 mm; variação de 28,0 a 30,0 mm; N 

= 2; Figura 2A2). Apresenta hábito fossorial, sendo encontrada ativa sobre o solo e 

serapilheira durante o dia e noite, onde se alimenta de minhocas (MARQUES et al., 2001). É 

ovípara e apresenta distribuição restrita a áreas de altitude na Mata Atlântica do sudeste do 

Brasil (MARQUES, 1998; MARQUES et al., 2001). 

 

Atractus zebrinus (Jan, 1862) é uma espécie noturna e de hábitos subterrâneos, sendo 

encontrada em atividade sob o solo e folhiço (MARQUES et al., 2001). A espécie é ovípara e 

se alimenta basicamente de invertebrados alongados como minhocas e sanguessugas 

(MARQUES et al., 2001). Apresenta distribuição restrita a áreas de altitude na Mata 

Atlântica (MARQUES et al., 2001), sendo encontrada nos estados da Bahia, Espírito Santo, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (UETZ, 2008).   

 

Boiruna maculata (Boulenger, 1896) apresenta tamanho grande, hábitos terrestres e 

atividade provavelmente noturna (MARQUES, 1998). A espécie é ovípara e apresenta ciclo 

reprodutivo contínuo ao longo do ano (PIZZATTO, 2005). Não existem dados sobre sua 

dieta, mas é provável que se alimente de lagartos, cobras e mamíferos, assim como as 

espécies relacionadas ao gênero (ver MARQUES et al., 2001, gênero Clelia, FRANÇA et al., 

2008).  Apresenta distribuição ampla na Mata Atlântica e outros biomas, ocorrendo desde 

Mato Grosso do Sul, Goiás até o sudeste e sul do Brasil (UETZ, 2008). 
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Chironius bicarinatus (Wied, 1820) apresenta tamanho médio a grande (N = 1; 

Figura 2B2). Apresenta hábito semi-arborícola, pode ser encontrada sobre o chão da mata e 

sobre a vegetação. Possui atividade diurna, é frequentemente avistada forrageando sobre a 

vegetação durante o dia e em repouso durante a noite (HARTMANN, 2005). Sua dieta é 

composta predominantemente de anfíbios anuros, podendo lagartos e filhotes de aves 

ocasionalmente (SAZIMA e HADDAD, 1992; MARQUES e SAZIMA, 2004; 

RODRIGUES, 2007). A espécie é ovípara e sua distribuição geográfica é ampla, ocorrendo 

na Argentina, Uruguai e Brasil, nos estados de Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, São 

Paulo e Rio Grande do Sul (UETZ, 2008). 

 

Chironius exoletus (Linnaeus, 1758) é uma espécie de hábito diurno e semi-

arborícola, podendo ser encontrada em atividade durante o dia e em repouso sobre as árvores 

no período noturno (MARQUES e SAZIMA, 2004). A espécie é ovípara e se alimenta de 

anfíbios, principalmente de hábito arborícola (SAZIMA e HADDAD, 1992).  É uma espécie 

de hábitos florestais, com distribuição ampla na Mata Atlântica e outros biomas. Sua 

distribuição geográfica se estende pelos países da Costa Rica, Panamá, Colômbia, Bolívia e 

no Brasil, desde o estado da Bahia até o Rio Grande do Sul (UETZ, 2008).  

 

Chironius flavolineatus (Boettger, 1885) é uma espécie semi-arborícola, que 

provavelmente apresenta atividade diurna como as demais espécies do gênero (ver 

MARQUES et al., 2001; RODRIGUES, 2007). A espécie é ovípara e se alimenta de anfíbios, 

principalmente arborícolas (DIXON et al., 1993). A distribuição geográfica da espécie é 

ampla além dos limites da Mata Atlântica, ocorrendo em fisionomias abertas como o cerrado 

(PINTO et al., 2008). No Brasil ocorre desde a Ilha de Marajó, no Pará, até áreas abertas do 

nordeste, sendo comum nas regiões central, noroeste e sudoeste do Brasil (PINTO et al., 

2008).  

 

Chironius quadricarinatus (Boie, 1827) assim como as demais espécies do gênero, é 

uma espécie diurna e hábitos semi-arborícolas. A espécie é ovípara e apresenta alimentação 

baseada em anfíbios, que são em maioria arborícolas (DIXON et al., 1993). A espécie ocorre 

em fisionomias abertas, e foi por isso classificada como espécie de ampla distribuição pela 

Mata Atlântica e outros biomas. No Brasil encontra-se amplamente distribuída pelo noroeste, 

sudoeste e região central do Brasil, de forma simpátrica a C. flavolineatus (PINTO et al., 

2008). 
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Clelia plumbea (Wied, 1820) é uma espécie com atividade principalmente noturna, e 

hábitos terrícolas (MARQUES et al., 2001). A espécie é ovípara, e apresenta ciclo 

reprodutivo contínuo ao longo do ano (PIZZATTO, 2005). A alimentação desta espécie é 

constituída por serpentes e lagartos (MARQUES et al., 2001). Sua distribuição geográfica é 

ampla na Mata Atlântica e outros biomas, ocorrendo em áreas florestadas do nordeste, 

sudeste e sul do Brasil, e também nas fisionomias abertas da região central do país (UETZ, 

2008).  

 

Dipsas alternans (Fischer, 1885) é uma espécie de hábitos arborícolas e atividade 

predominantemente noturna (HARTMANN, 2005). Trata-se de espécie ovípara que 

apresenta dieta baseada em moluscos, assim como as demais espécies do gênero (ver 

MARQUES et al., 2001). A sua distribuição geográfica é ampla na Mata Atlântica, 

ocorrendo no sul e sudeste do Brasil (UETZ, 2008). 

 

Echinanthera cephalostriata Di-Bernardo (1996) apresenta atividade diurna e 

crepuscular e possui hábitos terrícolas (MARQUES et al., 2001; HARTMANN, 2005). É 

ovípara e sua dieta é composta principalmente por anfíbios anuros (MARQUES et al., 2001). 

Sua distribuição geográfica é ampla nos limites da Mata Atlântica, sendo registrada para o 

sudeste do Brasil, desde o Espírito Santo até o nordeste de Santa Catarina (UETZ, 2008). 

 

Echinanthera cf. cyanopleura (Cope, 1885) apresenta tamanho pequeno (CRC = 

204,0 mm; CC = 80,0 mm; N = 1; Figura 2C2). A espécie apresenta atividade diurna e 

noturna, hábito terrícola e é ovípara. Alimenta-se basicamente de anfíbios anuros de 

serapilheira (MARQUES e SAZIMA, 2004). Ocorre na Argentina e Brasil, em áreas de Mata 

Atlântica nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul (UETZ, 2008).  

 

Echinanthera melanostigma (Wagler, 1824) é uma espécie de atividade diurna e 

noturna e hábitos terrícolas (MARQUES et al., 2001). É ovípara e forrageia ativamente no 

chão da mata e arredores, apresentando dieta composta por anuros (HARTMANN, 2005). 

Apresenta ampla distribuição na Mata Atlântica, ocorrendo desde a Bahia, através do Espírito 

Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (UETZ, 2008). 
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Echinanthera undulata (Wied, 1824) é uma espécie de tamanho pequeno (CRCm = 

351,6 mm; variação de 342,0 a 420 mm; CCm = 170,7 mm; variação de 131,0 a 195,0 mm; 

N = 4; Figura 2D2). Apresenta atividade diurna, hábitos terrícola e é ovípara. Alimenta-se de 

anfíbios (MARQUES e SAZIMA, 2004), e sua distribuição é ampla na Mata Atlântica do sul 

e sudeste do Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa 

Catarina (UETZ, 2008).  

 

Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus, 1766) é uma espécie diurna de hábitos 

terrícolas (SAZIMA e HADDAD, 1992; MARQUES et al., 2001). É ovípara e apresenta 

reprodução contínua ao longo do ano (MARQUES e SAZIMA, 2004). Esta espécie é 

ofiófaga, se alimenta de serpentes quando adulta (MARQUES e SAZIMA, 2004), e quando 

filhote pode se alimentar de pequenos lagartos (MARQUES e PUORTO, 1994). Em algumas 

localidades em que se tem registro da espécie, pode apresentar padrão de coloração 

semelhante às corais-verdadeiras (gênero Micrurus, família Elapidae), sendo por isso 

considerados mímicos desta espécie venenosa (MARQUES e PUORTO, 1991). Sua 

distribuição geográfica é ampla na Mata Atlântica e outros biomas, podendo ser encontrada 

em diferentes formações vegetais, inclusive em áreas alteradas (HARTMANN, 2005). A 

ocorrência da espécie é comum em grande parte do território brasileiro, Bolívia, Peru, 

Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Venezuela e Argentina (UETZ, 2008). 

 

Liophis atraventer Dixon e Thomas (1985) é uma espécie de tamanho médio (CRCm 

= 425,2 mm; variação de 171,0 a 800,0 mm; CCm = 91,4 mm; variação de 41,5 a 140 mm; N 

= 5; Figura 2E2). Possui atividade diurna e hábito terrícola. É ovípara e possui alimentação 

baseada em anfíbios (MARQUES et al., 2001). Apresenta distribuição geográfica restrita a 

algumas localidades de Mata Atlântica nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo 

(FERNANDES et al., 2003). Em razão de sua distribuição e intensa perda de habitat, a 

espécie é listada na categoria vulnerável (VU) na lista vermelha de espécies ameaçadas da 

IUCN (IUCN, 2008). 

 

Liophis miliaris Linnaeus (1758) é uma espécie de hábitos semi-aquáticos, que pode 

ser encontrada as margens de alagados e lagoas (SAZIMA e HADDAD, 1992). Apresenta 

atividade predominantemente diurna, mas é também encontrada em atividade durante a noite 

(SAZIMA e HADDAD, 1992; MARQUES et al., 2001). A espécie é ovípara e a alimentação 

é variada, sendo composta em sua maioria por anfíbios anuros, e também por itens menos 
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consumidos como peixes, lagartos e anfisbenas (HARTMANN, 2005). A distribuição 

geográfica da espécie é ampla na América do Sul a leste dos Andes, ocorrendo desde o 

estado do Amazonas até Argentina, Paraguai e Uruguai (DEIQUES et al., 2007). No Brasil 

ocorre na Mata Atlântica e outros biomas, ao longo da costa brasileira, e também em 

formações mais abertas, do interior do país (PIZZATTO e MARQUES, 2006).  

 

Liophis poecilogyrus (Wied-neuwied, 1825) apresenta tamanho médio (CRC = 420,0 

mm; CC = 100,0 mm; N = 1; Figura 2F2). É uma espécie de atividade diurna e noturna, que 

possui hábito terrícola. Trata-se de espécie ovípara, e a dieta é constituída basicamente de 

anfíbios (MARQUES et al., 2001, SAWAYA et al., 2008). Atualmente, é dividida em 

subespécies com distribuição geográfica distinta através do território brasileiro (UETZ, 

2008). A distribuição geográfica da espécie estende-se desde o oeste das Guianas e sudeste 

da Venezuela até o sul do continente sul-americano, ocorrendo em quase todo o território 

brasileiro, Bolívia, Paraguai e Argentina (DEIQUES et al., 2007; UETZ, 2008).  

 

Liophis typhlus Linnaeus (1758) é uma espécie diurna e noturna com hábitos 

terrícolas (MARQUES et al., 2001). A espécie é ovípara, e sua dieta é baseada em anfíbios 

anuros (MARQUES et al., 2001). Apresenta distribuição geográfica ampla na Mata 

Atlântica, ocorrendo no sudeste do Brasil e também nos países da Colômbia, Venezuela, 

Guianas, Suriname, Peru, Equador, Argentina, Paraguai e Bolívia (UETZ, 2008). 

 

Oxyrhopus clathratus Duméril, Bibron e Duméril (1854) é uma espécie de hábitos 

terrícolas, ativa durante a noite (MARQUES et al., 2001). A espécie é ovípara e sua 

reprodução parece sazonal, com pico reprodutivo no verão (MARQUES e SAZIMA, 2004). 

A dieta é composta por roedores e lagartos, com maior proporção de lagartos quando juvenis 

(MARQUES et al., 2001; MARQUES e SAZIMA, 2004). A espécie provavelmente 

apresenta grande capacidade de deslocamento e pode ser encontrada em diferentes 

fisionomias vegetais e áreas alteradas (HARTMANN, 2005). Sua distribuição geográfica é 

ampla na Mata Atlântica, ocorrendo desde o estado da Bahia até o Rio Grande do Sul 

(DEIQUES et al., 2007). 

 

Oxyrhopus guibei (Hoge e Romano, 1977) é uma serpente terrícola, com atividade 

predominantemente crepuscular e noturna, podendo também ser encontrada ativa durante o 

dia (SAZIMA e HADDAD, 1992). É uma espécie ovípara, apresenta ciclo reprodutivo 

 69
 



contínuo (PIZZATTO e MARQUES, 2002). Em sua dieta podem ser encontrados roedores e 

lagartos (SAZIMA e HADDAD, 1992). É uma espécie de ampla distribuição na Mata 

Atlântica e outros biomas, como o cerrado (SAWAYA, 2004). Sua distribuição pelo 

território brasileiro estende-se pelos estados da Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo 

e Paraná (UETZ, 2008). 

  

Phalotris mertensi Hoge (1955) é uma espécie de hábitos fossórios, encontrada ativa 

durante o dia e a noite. É uma espécie ovípara, com ciclo reprodutivo sazonal (SAWAYA et 

al., 2008). Apesar de inexistentes as informações sobre sua dieta, é possível que como outros 

elapomorfíneos, apresente dieta baseada em vertebrados alongados. Sua distribuição é ampla 

na Mata Atlântica e outros biomas, sendo encontrada nos estados de Goiás, Mato Grosso, 

Minas Gerais, São Paulo e Paraná (UETZ, 2008). É uma espécie típica de áreas abertas. 

 

Philodryas aestivus (Duméril, Bibron e Duméril, 1854) é uma espécie diurna, de 

hábito terrestre e semi-arborícola (MARQUES et al., 2001). É uma espécie ovípara com dieta 

baseada em mamíferos e lagartos (FRANÇA et al., 2008). Apresenta distribuição ampla pela 

Mata Atlântica e outros biomas, ocorrendo no Brasil desde o estado da Bahia até o Rio 

Grande do Sul, e nos países da Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina (DEIQUES et al., 

2007, CELSI et al., 2008). 

 

Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823) é uma espécie de tamanho médio (CRC = 

730,0 mm; CC = 290,0 mm; N = 1), cujo único exemplar capturado foi encontrado 

atropelado. Trata-se de espécie diurna, com hábito terrícola e arborícola (MARQUES et al., 

2001). É ovípara e sua dieta é generalista, baseada em pequenos vertebrados, que são em 

maioria anfíbios (MARQUES et al., 2001; HARTMANN e MARQUES, 2005). Sua 

distribuição geográfica é ampla no território brasileiro, ocorrendo em áreas de Mata Atlântica 

no sul e sudeste e também nos estados de Goiás, Rondônia, Amapá e Pará. Ocorre também 

no Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, Guiana Francesa e Venezuela 

(UETZ, 2008). Acidentes com esta espécie são pouco comuns, mas podem ser considerados 

graves (MARQUES et al., 2001; SALOMÃO et al., 2003). 

 

Philodryas patagoniensis (Girard, 1858) é uma espécie diurna de hábitos terrestres, 

que pode ser encontrada ocasionalmente sobre a vegetação em atividade de forrageio 

(HARTMANN, 2005; HARTMANN e MARQUES, 2005). É uma espécie ovípara, e possui 
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dieta generalista, se alimentando de anuros, lagartos, serpentes e aves (SAZIMA e 

HADDAD, 1992; PERRONI et al., 2007). É uma espécie típica de áreas abertas que possui 

hábitos generalistas e grande capacidade de deslocamento, o que permite a colonização de 

ambientes florestados (HARTMANN, 2005). Apresenta distribuição geográfica ampla na 

Mata Atlântica e outros biomas, ocorrendo nos estados de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul (PERRONI et al., 2007). Também ocorre na 

Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina (DEIQUES et al., 2007). Assim como para P. olfersii, 

os acidentes causados por esta espécie são pouco freqüentes, mas podem causar 

envenenamento com graves manifestações clínicas (SALOMÃO et al., 2003). 

 

Sibynomorphus mikanii (Schlegel, 1837) é uma espécie de tamanho pequeno (CRC 

= 367,0 mm; CC = 95,0 mm; N = 1). É noturna e possui hábito terrícola. Trata-se de espécie 

ovípara com dieta baseada em gastrópodes (LAPORTA-FERREIRA et al., 1986). Ocorre em 

áreas florestais, mas também é comum em áreas abertas como o Cerrado (SAWAYA et al., 

2008). A distribuição abrange áreas na Argentina e Brasil, principalmente nos estados do Rio 

Grande do Norte, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul 

(UETZ, 2008).  

 

Siphlophis longicaudatus (Andersson, 1901) apresenta atividade noturna e hábitos 

semi-arborícolas (MARQUES et al., 2001). É uma espécie ovípara e apresenta dieta baseada 

em lagartos (MARQUES et al., 2001). Sua distribuição geográfica é ampla nos limites da 

Mata Atlântica, ocorrendo desde o estado do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul (UETZ, 

2008). 

 

Spilotes pullatus Linnaeus (1758) é uma espécie de tamanho grande (N = 1; Figura 

2G2), cujo o único exemplar foi encontrado durante o dia, locomovendo-se por entre galhos 

de uma árvore que abrigava um ninho com filhotes de aves. Com atividade 

predominantemente diurna, possui hábito terrícola e arborícola, é ovípara e se alimenta 

principalmente de aves e pequenos mamíferos (MARQUES et al., 2001). Distribui-se 

amplamente desde a América Central até o norte da Argentina, sendo comum em áreas de 

Mata Atlântica do sudeste do Brasil (UETZ, 2008). 

 

Taeniophallus affinis (Günther, 1858) é uma espécie pequena (CRCm = 312,3 mm; 

variação de 410,0 a 255,0 mm; CCm = 91,8 mm; variação de 83,0 a 175,0 mm; N = 6; Figura 
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2H2). De atividade diurna, apresenta hábito terrícola e fossorial (MARQUES et al., 2001). 

Sua dieta é composta por anfíbios e lagartos (MARQUES et al., 2001). De distribuição ampla 

na Mata Atlântica do sul e sudeste do Brasil, ocorre em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de localidades isoladas 

no nordeste (MARQUES et al., 2001; UETZ, 2008). 

 

Taeniophallus bilineatus (Fischer, 1885) apresenta atividade diurna e noturna e 

possui hábitos terrestres e criptozóicos (MARQUES e SAZIMA, 2004). É uma espécie 

ovípara, para a qual existem registros de pequenos lagartos e anfíbios como itens alimentares 

(MARQUES e SAZIMA, 2004; HARTMANN, 2005). Apresenta ampla distribuição na Mata 

Atlântica, ocorrendo desde o sul de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul (DEIQUES et al., 2007). 

 

Taeniophallus occiptalis (Jan, 1863) é uma espécie de hábitos aparentemente 

terrestres e criptozóicos, com atividade diurna (SAWAYA et al., 2008). É uma espécie 

ovípara e sua dieta é ainda pouco conhecida, havendo registros de anfíbios e pequenos 

lagartos como itens alimentares (FRANÇA et al., 2008). Sua distribuição geográfica é ampla 

na Mata Atlântica e outros biomas, sendo encontrada em fisionomias abertas, como o 

cerrado. Ocorre no Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Colômbia e no Brasil encontra-se 

amplamente distribuída, com registros para o sul, sudeste e norte do país (UETZ, 2008). 

 

Taeniophallus persimilis (Cope, 1869) é uma espécie de hábito terrícola e atividade 

diurna (HARTMANN, 2005). É ovípara e sua dieta é composta por anuros e pequenos 

lagartos, que são capturados no chão da mata e serapilheira (MARQUES et al., 2004). É uma 

espécie com ampla distribuição na Mata Atlântica. Ocorre nos estados do Espírito Santo, Rio 

de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (UETZ, 2008).  

 

Thamnodynastes hypoconia (Cope, 1860) é uma espécie de hábitos semi-arborícolas 

e atividade noturna (Marques et al. 2001). É vivípara e sua dieta inclui anfíbios e lagartos 

(MARQUES et al., 2001). Apresenta ampla distribuição na Mata Atlântica e outros biomas, 

como o cerrado (SAWAYA et al., 2008). Ocorre desde o estado de Goiás até o Rio Grande 

do Sul (UETZ, 2008). 
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Thamnodynastes nattereri Mikan (1828) é uma espécie semi-arborícola encontrada 

geralmente em locais próximos a corpos d’água que apresenta atividade predominantemente 

noturna (HARTMANN, 2005). É vivípara e sua dieta é baseada em anfíbios anuros, mas 

pode consumir outros tipos de presas (MARQUES e SAZIMA, 2004; HARTMANN, 2005). 

Possui distribuição geográfica ampla na Mata Atlântica, ocorrendo desde o estado do Rio de 

Janeiro até Santa Catarina (MARQUES et al., 2001). 

 

Thamnodynastes rutilus (Prado, 1942) apresenta atividade noturna e hábito semi-

aquático (FRANÇA et al., 2008). É vivípara e sua dieta é baseada em anfíbios e peixes 

(FRANÇA et al., 2008). Apresenta distribuição geográfica ampla na Mata Atlântica e outros 

biomas, sendo encontrada também em fisionomias abertas (FRANCO e FERREIRA, 2003a). 

A espécie é considerada na categoria dados deficientes na lista de espécies ameaçadas do 

estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2008). 

 

Thamnodynastes strigatus (Günther, 1858) é uma espécie de hábito semi-arborícola 

com atividade predominantemente noturna, podendo também ser encontrada ativa durante o 

dia (HARTMANN, 2005). É vivípara, e sua dieta baseia-se principalmente em anuros, mas 

peixes, pequenos mamíferos e lagartos também constituem parte da dieta desta espécie 

(RUFFATO et al., 2003; HARTMANN, 2005). Apresenta distribuição geográfica ampla na 

Mata Atlântica, sendo registrada no sul e sudeste do Brasil, nos estados do Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (FRANCO e 

FERREIRA, 2003b). Provavelmente o padrão de distribuição da espécie não é contínuo, pois 

existem populações da espécie também no norte do país, nos estados do Pará e Roraima 

(FRANCO e FERREIRA, 2003b). 

 

Tomodon dorsatus Duméril, Bibron e Duméril (1854) é uma espécie de tamanho 

médio (CRC = 450,0 mm; CC = 115,0 mm; N = 1; Figura 2I2). Apresenta atividade diurna e 

hábito terrícola (MARQUES et al., 2001). Trata-se de espécie vivípara com dieta 

especializada em lesmas (BIZERRA et al., 2005). A distribuição da espécie é ampla na Mata 

Atlântica do sul e sudeste do Brasil (BIZERRA et al., 2005; UETZ, 2008). 

 

Tropidodryas striaticeps (Cope, 1870) é uma espécie diurna, com hábitos semi-

arborícolas (MARQUES et al., 2001). A espécie é ovípara e sua dieta é caracterizada por 

mudança ontogenética, quando filhote se alimenta de lagartos e anuros, passando a apresar 
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aves e mamíferos quando adulto (SAZIMA e PUORTO, 1993; HARTMANN, 2005). A 

distribuição geográfica da espécie é ampla na Mata Atlântica, ocorrendo desde o estado da 

Bahia até o Rio Grande do Sul (UETZ, 2008), podendo no sudeste estar restrita a áreas de 

altitude (MARQUES et al., 2001). 

 

Tropidophis paucisquamis (Muller, 1901) apresenta atividade noturna e hábitos 

arborícolas (MARQUES et al., 2001). É uma espécie vivípara e sua dieta é constituída por 

anfíbios anuros (MARQUES et al., 2001). Sua distribuição geográfica ampla na Mata 

Atlântica, ocorre nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, região sudeste do Brasil, e 

também no Peru (MARQUES et al., 2001; UETZ, 2008).  

 

Xenodon neuwiedii Günther (1863) apresenta tamanho médio (CRC = 660,0 mm; CC 

= 145,0 mm; N = 1, Figura 2J2). Apresenta atividade diurna e possui hábito terrícola 

(MARQUES et al., 2001). É uma espécie ovípara e sua dieta é constituída principalmente por 

anfíbios do gênero Rhinella (MARQUES, 1992; MARQUES et al., 2001). Apresenta 

distribuição ampla na Mata Atlântica do sul e sudeste do Brasil (ARGOLO e JORGE, 1999). 

 

Xenopholis scalaris (Wucherer, 1861) é uma espécie de tamanho pequeno (CRC = 

240,0 mm; CC = 44,0 mm; N = 1), apresenta atividade diurna e noturna e possui hábito 

terrícola. É ovípara e possui dieta baseada em anfíbios (MARTINS e OLIVEIRA, 1999). De 

ampla distribuição, ocorre na Bolívia, Colômbia, Peru, Equador, Guiana Francesa e Brasil, 

desde a Amazônia até áreas de Mata Atlântica (UETZ, 2008).  

 

Família Elapidae 

 

Micrurus corallinus (Merrem, 1820) é uma espécie de tamanho médio (CRC = 490,0 

mm; CC = 39 mm; N = 1, Figura 2K2). Possui hábito fossório e atividade 

predominantemente diurna. É ovípara e se alimenta de outros vertebrados fossoriais 

alongados (MARQUES e SAZIMA, 1997). Ocorre no Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, 

na Mata Atlântica, desde o Rio Grande do Norte e Bahia até o estado de Rio Grande do Sul 

(UETZ, 2008).   

 

Micrurus decoratus (Jan, 1858) é uma espécie de hábitos fossórios, com atividade 

diurna e noturna (MARQUES et al., 2001). É uma espécie ovípara e sua dieta é baseada em 
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presas alongadas, como gymnophionas e anfisbenas (MARQUES, 2002). Sua distribuição é 

ampla na Mata Atlântica, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul (UETZ, 2008).  

 

Micrurus frontalis Duméril, Bibron e Duméril (1854) é uma espécie de hábitos 

fossórios, provavelmente com atividade diurna e noturna (SAZIMA e ABE, 1991). É ovípara 

e sua dieta inclui anfíbios gymnophionos, anfisbenídios, lagartos e serpentes (SAWAYA et 

al., 2008). Sua distribuição é ampla, ocorrendo na Mata Atlântica e também em outros 

biomas caracterizados por formações mais abertas. No Brasil ocorre nos estados de São 

Paulo e no Rio Grande do Sul (UETZ, 2008).  

 

Família Viperidae 

 

Bothrops jararaca (Wied, 1824) é uma espécie de tamanho médio (CRCm = 321,2 

mm; variação de 287,0 a 361,0 mm; CCm = 50 mm; variação de 45,0 a 60,0 mm; N = 4; 

Figura 2L2), abundante em áreas de Mata Atlântica. Possui atividade hábito semi-arborícola 

e pode ser encontrada em atividade durante o dia e a noite (MARTINS et al., 2002). É 

vivípara e possui variação ontogenética na dieta. Quando filhote se alimenta principalmente 

de quilópodes, anfíbios e lagartos, e quando adulta, principalmente de roedores, e 

eventualmente aves (MARQUES et al., 2001; MARTINS et al., 2002). Espécie peçonhenta, é 

responsável por grande parte dos acidentes ofídicos na região sudeste do Brasil (CARDOSO 

et al., 2003). Bastante associada à Floresta Atlântica, ocorre desde o estado da Bahia, através 

dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa 

Catarina, até o Rio Grande do Sul, além de ocorrer também no Paraguai e Argentina (F. M. 

COUTO, com. pess.; CAMPBELL e LAMAR, 1989). 

 

Bothrops jararacussu Lacerda (1884) é uma espécie de tamanho grande (CRC = 

520,0 mm; CC = 70,0 mm; N = 1; Figura 2M2). Apresenta hábito terrícola e atividade 

durante o dia e a noite (MARTINS et al., 2002). É vivípara. Quando filhote se alimenta 

principalmente de quilópodes, anfíbios e lagartos, e quando adulta principalmente de 

roedores e eventualmente serpentes (MARTINS et al., 2002). Ocorre na Argentina, Bolívia, 

Paraguai e no Brasil, desde o sul até o estado da Bahia (CAMPBELL e LAMAR, 1989).  
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Crotallus durissus Linnaeus (1758) é uma espécie de grande porte e típica de áreas 

abertas. Possui hábitos terrestres e atividade crepuscular e noturna (SAZIMA e HADDAD, 

1992). É vivípara, apresenta atividade concentrada no final da época chuvosa, quando 

ocorrem cópula e combate entre machos (ALMEIDA-SANTOS e ORSI, 2002). Sua 

alimentação é especializada em mamíferos, mas pode apresar lagartos e aves ocasionalmente 

(ALMEIDA-SANTOS e GERMANO, 1996; FRANÇA et al., 2008).  Sua distribuição é 

ampla em outros biomas, além da Mata Atlântica. Ocorre em formações mais secas desde o 

México até o norte da Argentina, e evita formações florestais mais úmidas na América 

Central e Amazônia, o que resulta em um padrão de distribuição disruptivo no território 

brasileiro (WÜSTER et al., 2005).  

 

Ordem Testudines 

 

Família Chelidae 

 

Hydromedusa tectifera Cope (1869) foi a única espécie de cágado registrada na 

região (N = 2; Figura 2N2), De hábito aquático, costuma se enterrar na lama de banhados 

durante as épocas mais secas, ressurgindo na primavera (LEMA e FERREIRA, 1990). A 

reprodução é associada à água e a nidificação envolve desde a procura e seleção do local, até 

construção da cova e postura (SOUZA, 2004). Em cativeiro é carnívora, entretanto é possível 

que na natureza seja oportunista, aproveitando-se da disponibilidade local de alimento 

(SOUZA, 2004). A distribuição da espécie é ampla no sul e sudeste do Brasil, ocorrendo 

também no Paraguai, Argentina e Uruguai (UETZ, 2008). É geralmente encontrada em 

altitudes baixas, tanto em formações florestais fechadas, como a Mata Atlântica, quanto em 

formações mais abertas, como o Cerrado (SOUZA, 2005).  

 

1.4 Considerações finais 
 

Apesar da alta diversidade da herpetofauna brasileira, ainda são poucas as localidades 

bem amostradas em relação a este grupo. Muitos estudos consistem em inventários de curto 

prazo e métodos não padronizados, o que dificulta a compreensão dos padrões gerais de 

ocorrência e distribuição das espécies no ambiente. Neste sentido, inventários em áreas ainda 

desconhecidas em relação à herpetofauna e suscetíveis a fragmentação florestal e perda de 
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hábitat são prioritárias, pois fornecem informações importantes para o preenchimento de 

lacunas amostrais e detecção de espécies sensíveis ou tolerantes a este tipo de perturbação.  

No presente estudo, os métodos que mais contribuíram na composição da lista de 

anfíbios foram a utilização de armadilhas de interceptação e queda e procura ativa, 

provavelmente porque os métodos são complementares e amostram de maneira mais 

adequada os anfíbios de serapilheira e anfíbios arborícolas, respectivamente. Para a 

composição da lista de espécies de lagartos os métodos de encontro ocasional e armadilhas 

de interceptação e queda mostraram-se eficientes, enquanto que para as serpentes, 

organismos de hábitos discretos e difícil encontro, os registros de coleção fornecem a maior 

parte dos registros de espécies, claramente por contar com o esforço muito maior em relação 

aos outros métodos. Inventários de espécies da herpetofauna devem abranger uma 

combinação de métodos de amostragem para que se assegure um número maior de registros 

de espécies. Como o levantamento da herpetofauna da região não foi planejado para a 

comparação entre áreas por diversos métodos, não quantificamos o esforço empregado por 

todos os métodos, somente para armadilhas de interceptação e queda, o que impossibilitou a 

comparação mais aprofundada com outros inventários. Assim, a utilização de métodos 

diversos e a quantificação do esforço empregado em cada um deles, possibilitam uma 

amostragem mais completa e tornam possível o estabelecimento de comparações entre áreas 

já amostradas.  

As áreas de mata contínua e fragmentos florestais dos municípios de Tapiraí e 

Piedade apresentaram alta riqueza de espécies de anfíbios e répteis, em relação a outras áreas 

amostradas no Planalto Atlântico de São Paulo. Quanto às espécies de anfíbios anuros 

registradas para outras localidades do planalto, a Reserva Florestal do Morro Grande, 

município de Cotia, apresenta 27 espécies (DIXO e VERDADE, 2006), o município de Pilar 

do Sul apresenta 45 espécies (OLIVEIRA, 2004) e o Parque Estadual Intervales, localizado 

no município de Capão Bonito, apresenta 47 espécies (BERTOLUCI e RODRIGUES, 2002), 

mesmo número de espécies encontrado neste estudo. Em relação aos répteis, Dixo e Verdade 

(2006) registraram a presença de cinco lagartos e três espécies de serpentes para a Reserva 

Florestal do Morro Grande. No Parque Estadual Intervales, Sazima (2001) registrou a 

ocorrência de cinco espécies de lagartos, duas espécies de anfisbenídios, 18 espécies de 

serpentes, duas espécies de cágados e uma espécie de jacaré. Mesmo apresentando o registro 

de espécies da herpetofauna mais completo até o momento para o Planalto Atlântico, é 

provável que maiores esforços de amostragem possibilitem o registro de novas espécies em 
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Tapiraí e Piedade, uma vez que a região abriga remanescentes de Mata Atlântica ainda 

bastante preservados.  

A maior parte das espécies de anfíbios e répteis registradas apresenta ampla 

distribuição na Mata Atlântica. Embora existam espécies que ocorrem também em outros 

biomas, as taxocenoses encontradas nos remanescentes de Tapiraí e Piedade constituem uma 

fauna típica de áreas de Mata Atlântica. Sendo o planalto uma região de transição entre as 

florestas mais secas do interior do estado e as florestas úmidas de encosta, a presença de 

espécies de áreas abertas caracterizam a área como uma área de sobreposição de espécies 

típicas de cada uma destas formações. Considerando que a região integra um contínuo 

florestal, inserido no maior remanescente florestal do estado, a Serra do Mar, a presença de 

espécies de distribuição restrita ou presentes em listas de fauna ameaçada reforça a 

necessidade de conservação dos remanescentes de Mata Atlântica na região.  Tanto o Parque 

Estadual do Jurupará, único remanescente legalmente protegido da região, quanto os 

fragmentos da região de Tapiraí e Piedade estão expostos à intensa pressão com a ocupação 

humana e uso da terra para diversas finalidades. Considerando a diversidade que estas áreas 

comportam e rapidez com que estas áreas têm sido destruídas, são encorajados estudos que 

permitam o entendimento da manutenção da diversidade localmente, para que sejam 

elaboradas propostas de conservação mais eficientes para paisagens fragmentadas. 
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Figura 2. Espécies de anfíbios e répteis encontradas nos remanescentes de mata contínua e mata fragmentada 

dos municípios de Tapiraí e Piedade, SP. A = Flectonotus fissilis; B =Dendrophryniscus aff. 
brevipollicatus; C = Rhinella ornata; D = Rhinella icterica; E = Brachycephalus hermogenesi; F 
=Ischnocnema guentheri; G = Ischnocnema cf. lactea; H = Ischnocnema cf. parva; I = 
Hyalinobatrachium uranoscopum; J = Haddadus binotatus; K = Cycloramphus acangatan; L = 
Macrogenioglottus alipioi; M = Odontophrynus americanus; N = Proceratophrys boiei; O = 
Aplastodiscus leucopygius; P = Aplastodiscus perviridis; Q = Bokermannohyla circumdata; R = 
Bokermannohyla hylax; (continua) 
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Figura 2.  S = Dendropsophus microps; T = Dendropsophus sanborni; U = Hypsiboas albomarginatus; V = 

Hypsiboas albopunctatus; W = Hypsiboas bischoffi; X = Hypsiboas caingua; Y = Hypsiboas faber; 
Z = Hypsiboas pardalis; A1 = Hypsiboas prasinus; B1 = Hypsiboas semillineatus; C1 = Scinax 
crospedospilus; D1 = Scinax fuscomarginatus; E1 = Scinax perereca; F1 = Scinax rizibilis; G1 = 
Scinax cf. ruber; H1 = Sphaenorhynchus surdus, I1 = Crossodactylus caramaschii; J1 = 
Physalaemus cuvieri; (continua) 
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Figura 2. K1 = Physalaemus olfersii; L1 = Leptodactylus fuscus; M1 = Leptodactylus cf. marmoratus; N1 = 

Leptodactylus mystacinus; O1 = Leptodactylus cf. ocellatus; P1 = Paratelmatobius aff. cardosoi; Q1 
= Chiasmocleis leucosticta; R1 = Myersiella microps; S1 = Siphonops annulatus; T1 = 
Colobodactylus taunayi; U1 = Ecpleopus gaudichaudii; V1 = Placosoma glabellum; W1 = Enyalius 
iheringii; X1 = Enyalius perditus; Y1 = Urostrophus vautierii; Z1 = Amphisbaena sp.; A2 = 
Atractus trihedrurus; B2 = Chironius bicarinatus; (continua) 
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Figura 2. C2 = Echinanthera cf. cyanopleura; D2 = Echinanthera undulata; E2 = Liophis atraventer; F2 = 

Liophis poecylogirus; G2 = Spilotes pullatus; H2 = Taeniophallus affinis; I2 = Tomodon dorsatus; 
J2 = Xenodon neuwiedii; K2 = Micrurus corallinus; L2 = Bothrops jararaca; M2 =  Bothrops 
jararacussu; N2 = Hydromedusa tectifera. Créditos das fotos: Paulo Ilha, fotos I, M, T, C1 e I2, 
Thais H. Condez, demais fotos. 
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Apêndice 1A  
 

Espécies de serpentes depositadas na Coleção Herpetológica Alphonse Richard Hoge do 
Instituto Butantan, para os municípios de Tapiraí e Piedade, SP. 

 
 
Atractus zebrinus (Piedade: IBSP - 49752, 58413, Tapiraí: IBSP - 42222, 46605, 52636, 
56938), Boiruna maculata (Piedade: IBSP – 29713, 54810), Chironius bicarinatus 
(Piedade: IBSP - 60607, Tapiraí: IBSP - 17531, 57127, 57330,), Chironius exoletus 
(Piedade: IBSP - 27149, 54266, Tapiraí: IBSP - 17149, 27942, 57128, 61632, 61633), 
Chironius flavolineatus (Piedade: IBSP - 28557, 33609, 56992, 58761, 71558), Chironius 
quadricarinatus (Piedade: IBSP - 33610), Clelia plumbea (Piedade: IBSP - 56107, Tapiraí: 
IBSP - 57123, 61629), Dipsas alternans (Tapiraí: IBSP - 57120), Echinanthera 
cephalostriata (Piedade: IBSP - 10284, Tapiraí: IBSP - 17527), Echinanthera 
melanostigma (Piedade: IBSP - 56538), Echinanthera undulata (Piedade: IBSP - 28561, 
28562, Tapiraí: IBSP - 28585, 57122, 57334), Erythrolamprus aesculapii (Piedade: IBSP – 
29680, 52447, 59530, 72644, 73293, Tapiraí: IBSP - 17528, 28583, 28627, 57126, 61631, 
61830, 73291), Liophis miliaris (Piedade: IBSP - 27943, 29464, Tapiraí: IBSP - 57124), 
Liophis atraventer (Tapiraí: IBSP – 28060, 46368, 61618, 61619, 61620, 76243, 76244, 
76245), Liophis poecilogyrus (Piedade: IBSP - 23530, 62844, 69480, Tapiraí: IBSP - 28058, 
57112, 57113, 60308, 61492, 61831), Liophis typhlus (Piedade: IBSP - 61341, 73243, 
Tapiraí: IBSP – 57313, 74428, 75433), Oxyrhopus clathratus (Piedade: IBSP - 57721, 
58362, 58365, Tapiraí: 47361, 55082, 61626, 61627, 61628), Oxyrhopus guibei (Piedade: 
IBSP - 61358, 62015, 62173, Tapiraí: 57129, 57597, 58651, 59987, 61212, 67433), Phalotris 
mertensi (Tapiraí: IBSP - 62536), Philodryas aestivus (Piedade: IBSP - 6676), Philodryas 
olfersii (Tapiraí: IBSP - 28057, 61061), Philodryas patagoniensis (Piedade: IBSP - 26562, 
26563, 28473, 29884, Tapiraí: 23373, 28054, 28055, 28056, 61630, 64371), Sibynomorphus 
mikanii (Piedade: IBSP - 29597, 29599, 29605, Tapiraí: IBSP - 45847, 45851, 45853, 67545, 
69422), Siphlophis longicaudatus (Piedade: IBSP - 56179, 56227, 57019, Tapiraí: IBSP - 
28222, 44319), Spilotes pullatus (Tapiraí: IBSP - 57125, 57232, 57233, 66370), 
Taeniophallus affinis (Tapiraí: IBSP - 61616, 61617), Taeniophallus bilineatus (Tapiraí: 
IBSP - 46624), Taeniophallus occiptalis (Tapiraí: IBSP - 44180), Taeniophallus persimilis 
(Tapiraí: IBSP - 46607), Thamnodynastes hypoconia (Piedade: IBSP – 28625, 45711, 
58569), Thamnodynastes nattereri (Tapiraí: IBSP - 30616, 31119, 31713), Thamnodynastes 
rutilus (Piedade: IBSP - 30820), Thamnodynastes strigatus (Piedade: IBSP - 21940, 66198, 
72393), Tomodon dorsatus (Tapiraí: IBSP - 17572, 23528, 23529, 27940, 27941, 27942, 
28584, 28626, 31117, 40241, 52491, 52533, 58848, 58850, 58916, 59645, 60701, 60702, 
60920, 60926, 61420, 61624, 61625, 62007, 62117, 62157, 62158, 62608, 64826, 66783, 
67698, 70055, 70502), Tropidodryas striaticeps (Piedade: IBSP - 10281, 30626, 30907, 
Tapiraí: IBSP - 25630, 30604, 57231), Tropidophis paucisquamis (Tapiraí: IBSP - 54263), 
Xenodon neuwiedii (Piedade: IBSP - 10282, 10283, 27944, Tapiraí: IBSP - 27086, 27087, 
27204, 27331, 27332, , 28066, 28067, 28409, 28410, 28586, 28587, 29076, 29338, 57054, 
61621, 61622, 61623), Micrurus corallinus (Piedade: IBSP - 32299, 41732, 42889, 42983, 
43118, 43740, 43790, 44266, 44315, 45482, 45487, 46330, 46524, 46576, 50967, 51067, 
53250, 59381, 66893, Tapiraí: IBSP - 68438), Micrurus decoratus (Piedade: IBSP - 21113, 
42684, 47637, 49102, Tapiraí: IBSP - 68940), Micrurus frontalis (Piedade: IBSP - 50128, 
51605, Tapiraí: IBSP - 50986), Bothrops jararaca (Piedade: IBSP - 10261, 52498, 52510, 
53624, 62766, 66843, 68138, 68600, 69414, Tapiraí: IBSP - 70122), Bothrops jararacussu 
(Piedade: IBSP - 57300, Tapiraí: IBSP - 68922, 68923, 69890, 70164), Crotallus durissus 
(Piedade: IBSP - 24190, 24197, 24198).  
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Capítulo 2 
 

  

DDiivveerrssiiddaaddee  ee  ccoommppoossiiççããoo  ddee  eessppéécciieess  ddee  aannffííbbiiooss  aannuurrooss  ee  llaaggaarrttooss  ddee  

sseerraappiillhheeiirraa  eemm  rreemmaanneesscceenntteess  ddee  MMaattaa  AAttllâânnttiiccaa  ffrraaggmmeennttaaddaa  ee  ccoonnttíínnuuaa  

nnoo  PPllaannaallttoo  AAttllâânnttiiccoo  ddee  SSããoo  PPaauulloo,,  ssuuddeessttee  ddoo  BBrraassiill  
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Resumo 
 

Estudos sobre os impactos da fragmentação na biodiversidade enfocam principalmente 

mudanças na área e configuração da paisagem, enquanto outros efeitos decorrentes do 

processo de fragmentação são ignorados ou pouco abordados. Comparamos a composição e 

abundância de espécies de anfíbios anuros e lagartos de serapilheira capturadas por 

armadilhas de interceptação e queda em duas paisagens de 10 x 10 km, localizadas em 

ambientes de mata contínua e mata fragmentada nos municípios de Tapiraí e Piedade, 

Planalto Atlântico de São Paulo. A paisagem de mata contínua apresentou maior diversidade 

em relação à área fragmentada tanto para anfíbios quanto para lagartos. As diferenças na 

composição de espécies entre as duas áreas podem ser explicadas por uma combinação de 

fatores, incluindo a distância geográfica, estrutura da vegetação e microambientes que 

ocorrem nos fragmentos. Provavelmente outras variáveis da paisagem não incluídas em 

nossas análises também podem explicar os padrões encontrados. Os lagartos parecem sofrer 

os efeitos da fragmentação de forma mais intensa do que os anfíbios. Anfíbios parecem 

responder de forma distinta às variáveis ambientais de acordo com a sua biologia e 

reprodução. Nossos resultados evidenciam a importância das características locais na 

sobrevivência das espécies em paisagens fragmentadas e sugerem que, adicionalmente aos 

efeitos da fragmentação florestal, alterações no ambiente devem determinar a distribuição de 

espécies em paisagens fragmentadas.  

 

Palavras-chave: composição de espécies; diversidade; fragmentação florestal; distribuição 

geográfica; herpetofauna; amphibia; squamata; variáveis ambientais. 
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2.1 Introdução 
 

A expansão do uso da terra tem causado modificações severas em áreas naturais 

resultando na fragmentação e perda de habitat, consideradas entre as mais importantes 

ameaças à biodiversidade do planeta (BROOKS et al., 2002). A conversão de ambientes 

florestais contínuos e bem preservados em fragmentos pequenos e desconectados, além de 

resultar em diminuição da área disponível, aumentar o isolamento entre as populações e 

aumentar o efeito de borda, acarreta em uma série de outras mudanças no ambiente, como a 

degradação da qualidade do habitat nestas áreas (WILCOX e MURPHY, 1985; HARISON e 

BRUNA, 1999).  

Estudos sobre os impactos da fragmentação na biodiversidade em paisagens 

fragmentadas enfocam principalmente mudanças na área e configuração da paisagem 

enquanto outros efeitos decorrentes do processo de fragmentação são ignorados ou pouco 

abordados (EWERS e DIDHAM, 2006), o que resulta na adoção de estratégias inadequadas 

para conservação (LAURANCE e COCHRANE, 2001). Enquanto o tamanho, efeito de borda 

e isolamento podem afetar diretamente as populações de diversos grupos animais, 

características ambientais e da vegetação também podem constituir fatores muito importantes 

na estruturação das comunidades que ocorrem nos fragmentos (JELLINEK et al., 2004). 

Anfíbios e répteis são organismos especialmente abundantes em ecossistemas 

terrestres e mesmo assim declínios populacionais são observados no mundo todo (VITT e 

CADWELL, 1994; GIBBONS et al., 2000; STUART et al., 2004). Estes grupos são 

particularmente sensíveis a variações ambientais em função de apresentarem exigências 

ecológicas específicas para sua reprodução e sobrevivência (BROWN, 2001; HADDAD e 

PRADO, 2005). 

Padrões de composição e abundância das taxocenoses de anfíbios de serapilheira são 

ainda pouco conhecidos. Embora exista uma série de estudos desenvolvidos com 

comunidades, estes são muito diferenciados em relação à abordagem, métodos e desenhos 

experimentais (BASTAZINI et al., 2007). Alguns estudos desenvolvidos na região neotropical 

abordam a influência de variáveis ambientais na composição de espécies e padrões de 

abundância em anfíbios anuros (GIARETTA et al., 1999; SLUYS et al., 2007; BASTAZINI 

et al., 2007), sendo escassos trabalhos que considerem estas relações em áreas fragmentadas 

(DIXO, 2001). Por apresentarem ovos e larvas em geral dependentes de ambientes úmidos, 

realizar intensa troca de água com o ambiente através da pele e apresentarem alta 
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especificidade de hábitat para reprodução, os anfíbios são especialmente sensíveis a mudanças 

ambientais (DUELLMAN e TRUEB, 1994; HADDAD e PRADO, 2005). Alterações no 

micro-habitat em que vivem, ou seja, nas condições locais da serapilheira, incluindo umidade, 

profundidade e disponibilidade de alimento (GIARETTA et al., 1997; GIARETTA et al., 

1999; VALLAN, 2002; SLUYS et al., 2007) e estrutura da vegetação (LIEBERMAN, 1986; 

GASCON, 1991; PEARMAN, 1997) parecem ser importantes na estruturação das 

comunidades de anuros de serapilheira.  

Estudos enfocando taxocenoses de lagartos em paisagens fragmentadas têm sido 

desenvolvidos atualmente (SILVANO et al., 2003; JELLINEK et al., 2004; WATLING e 

DONNELLY, 2008; DIXO e MARTINS, 2008; DIXO e METZGER, 2008). Apesar de 

apresentarem características morfológicas, reprodutivas e ecológicas muito distintas dos 

anfíbios, os répteis ocupam ambientes semelhantes e são afetados de forma semelhante pela 

degradação do ambiente (GIBBONS et al., 2000). Alguns estudos sugerem inclusive que 

algumas variáveis ambientais tenham maior influencia sobre a composição, diversidade e 

abundância de lagartos de que os efeitos diretos da fragmentação propriamente ditos 

(JELLINEK et al., 2004).  Assim como para os anfíbios, a estruturação das comunidades de 

lagartos também é influenciada por variáveis da estrutura da vegetação, regime de chuvas e 

cobertura de serapilheira (JELLINEK et al., 2004). 

Como resultado do intenso processo de uso e ocupação do solo, a Mata Atlântica do 

estado de São Paulo encontra-se reduzida sob a forma de fragmentos descontínuos 

(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA e INPE, 2006). Por este motivo, a fragmentação 

florestal tem se tornado um tema muito importante na conservação das espécies que ocorrem 

neste bioma (FONSECA, 1985; MORELLATO e HADDAD, 2000). A compreensão de como 

as alterações do ambiente natural determinam a distribuição e abundância dos organismos é 

uma questão muito importante, principalmente em paisagens fragmentadas (GIBBS, 1998). 

Neste trabalho, exploramos os efeitos da modificação dos ambientes naturais sobre a 

herpetofauna em remanescentes da Mata Atlântica dos municípios de Tapiraí e Piedade, no 

Planalto Atlântico de São Paulo, com os seguintes objetivos: (1) determinar a composição e 

diversidade de espécies de anfíbios anuros e lagartos de serapilheira em remanescentes de 

floresta contínua e fragmentada; e (2) analisar a relações entre as variáveis ambientais e a 

distribuição e abundância das espécies que ocorrem nestas áreas.  

 

 

 



 102
 

2.2 Material e Métodos 
 

Área de Estudo 

 

Os remanescentes de mata contínua e fragmentada amostrados neste estudo localizam-

se no Planalto Atlântico de São Paulo, nos municípios de Tapiraí e Piedade (47º20’ a 47º27’ 

O; 23º49’ a 23º57’ S). Foram amostradas na região duas paisagens de 10.000 ha, uma 

abrangendo áreas do interior e entorno do Parque Estadual do Jurupará (paisagem de mata 

contínua), e outra abrangendo os remanescentes florestais adjacentes (paisagem de mata 

fragmentada, Figura 1). No total foram amostradas 21 localidades, sendo seis na paisagem de 

mata contínua e 15 na paisagem de mata fragmentada (Figura 1). Na área de mata contínua 

foram amostradas três localidades com matas predominantemente conservadas no interior do 

Parque Estadual do Jurupará (C1-C3), e três localidades com matas predominantemente 

secundárias (C4-C6) no entorno imediato do parque. Com 26.250,47 ha, o parque é uma das 

maiores unidades de conservação de proteção integral da região, sendo considerado um 

importante remanescente de Mata Atlântica no estado. A paisagem de mata fragmentada é 

composta por aproximadamente 50% de cobertura vegetal remanescente, distribuída em 

fragmentos florestais privados. Os 15 fragmentos florestais amostrados (F1-F15) apresentam 

matas predominantemente secundárias e são envolvidos por uma matriz heterogênea, 

constituída em sua maioria por ambientes de pastagem e agricultura. O tamanho dos 

fragmentos varia entre 3 e 150 ha, sendo que apenas três deles apresentam tamanho maior que 

85 ha (F1-F3), seis possuem tamanho entre 15 e 45 (F4-F9) e os demais seis fragmentos são 

menores que 5 ha (F10-F15). A distância geográfica média entre as 21 localidades amostradas 

é de 7 km, sendo a maior distância (15,5 km) encontrada entre um fragmento florestal (F2) e 

uma localidade de mata contínua (C1), e a menor distância (de 0,7 km) entre as localidades de 

mata contínua C3 e C4.  

A mata original da região pode ser classificada como floresta ombrófila densa 

montana (VELOSO et al., 1991), ou sub-montana (OLIVEIRA-FILHO e FONTES, 2000), 

sendo considerada floresta de transição entre a floresta atlântica de encosta e a floresta 

mesófila semidecídua do interior de São Paulo. Os remanescentes da região encontram-se, em 

geral, em estádios intermediários e avançados e de sucessão (BRASIL, 1993a; BRASIL, 

1993b; SÃO PAULO, 1994). A altitude local varia de 870 a 1.030 m e o relevo é 

caracterizado por morros com declividades médias a altas (CARNEIRO et al., 1981). O clima 
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da região pode ser classificado como do tipo Cfa e Cfb (KÖPPEN, 1948), sendo observadas 

temperaturas médias entre 20 e 27°C no mês mais quente, características de clima subtropical 

quente e úmido. A precipitação média anual é de cerca de 1300 a 1400 mm, variando de 30 a 

60 mm nos meses mais secos e de 200 a 260 mm nos meses mais chuvosos (SABESP, 1997).  

 

 
 
 
Figura 1. Localização das 21 localidades amostradas na paisagem fragmentada e contínua na região do Planalto 

Atlântico de São Paulo (SP), Brasil. Os fragmentos florestais amostrados são representados pelas 
siglas F1 a F15 e as áreas de mata contínua representadas pelas siglas C1 a C6.  

 

 

Amostragem da Herpetofauna 

 

A amostragem padronizada da herpetofauna de serapilheira foi realizada por meio de 

armadilhas de interceptação e queda com cercas-guia (pitfall traps with drift fence; CORN, 

1994; CECHIN e MARTINS, 2000). Em cada uma das 21 localidades amostradas foi 

instalada uma linha de armadilhas com 11 baldes de 60 litros, conectados por 10 m de cerca-

guia (com 50 cm de altura), em 100 m de extensão total. A coleta de dados em armadilhas de 
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queda foi realizada em duas estações chuvosas consecutivas, durante quatro campanhas de 

campo com oito dias de duração. As duas primeiras campanhas foram realizadas entre 

novembro de 2005 e janeiro de 2006 e as demais entre novembro de 2006 e janeiro de 2007, 

totalizando 32 dias de amostragem e um esforço de 352 dias-balde para cada localidade. 

Assim, considerando as 21 localidades, o esforço total de amostragem correspondeu a 7.392 

dias-balde. Os indivíduos capturados foram medidos com paquímetro, fotografados e 

marcados por amputação de dedos e artelhos (DONNELLY et al., 1994), e soltos no local de 

captura. Os primeiros exemplares capturados de cada espécie, assim como aqueles que 

apresentaram problemas de determinação taxonômica, foram coletados e transportados para o 

laboratório em sacos plásticos umedecidos (licença de coleta cedida pelo Instituto Brasileiro 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis nº 0177/05). Os animais coletados foram 

fotografados, medidos com paquímetro, mortos com Xilocaína® a 5% (sapos) ou Tiopental® 

(lagartos), fixados em formaldeído a 10% e conservados em álcool 70%. Os exemplares 

coletados foram identificados e depositados no Museu de Zoologia da Universidade de São 

Paulo e Coleção de Anfíbios CFBH do Instituto de Biociências da UNESP de Rio Claro. A 

nomenclatura taxonômica adotada é baseada nos trabalhos recentes que propõe novas 

hipóteses filogenéticas para os anfíbios: Faivovich et al. (2005), Frost et al. (2006), Grant et 

al. (2006), Heinicke et al. (2007) e Hedges et al. (2008). 

 

Amostragem das variáveis ambientais 

 

Em cada uma das 21 localidades amostradas foram medidas as seguintes variáveis 

ambientais: profundidade da serapilheira, volume de galhos caídos e disponibilidade de 

artrópodes, representando o microambiente dos anuros e lagartos de serapilheira; e altura do 

dossel, abertura do dossel e densidade do sub-bosque em três estratos da floresta, 

representando a estrutura da vegetação.  

Para a amostragem da profundidade de serapilheira, altura e abertura do dossel foram 

delimitadas seis parcelas de 5 x 5 metros em cada uma das 21 localidades. As parcelas foram 

posicionadas a uma distância de dois metros da linha de armadilhas de queda, e distribuídas 

alternadamente do lado direito e esquerdo da mesma. A profundidade de serapilheira foi 

medida em centímetros, com régua milimetrada, em cinco pontos dentro de cada parcela (nas 

quatro extremidades e no centro). A altura do dossel foi medida em metros no centro de cada 

parcela, onde a altura da árvore mais alta foi obtida com clinômetro e trena para medida do 

ângulo da hipotenusa e tamanho de um dos catetos (distância do observador à árvore) de um 
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triângulo retângulo. Essas variáveis foram coletadas durante a última amostragem dos 

anfíbios e répteis. A abertura do dossel foi medida por meio de fotos hemisféricas, tiradas em 

abril de 2007, também no centro de cada parcela, com câmera digital Coolpix Nikon 5700 

acoplada a conversor olho de peixe Nikon FC-E9 (8 mm de distância focal).  

Para quantificar disponibilidade de artrópodes em cada localidade utilizamos 12 

coletores entomológicos de solo (BERGALLO e MAGNUSSON, 1999), de 300 ml, dispostos 

a cerca de dois metros de distância da linha de armadilhas, alternadamente à esquerda e a 

direita da mesma. Os coletores foram preenchidos com álcool 70% e a biomassa de artrópodes 

foi obtida simultaneamente à amostragem com armadilhas de queda, durante as quatro 

campanhas de amostragem.  

O volume de galhos caídos foi quantificado pelo método de intersecto em linha 

(WAGNER, 1968). Em cada localidade foram demarcadas duas linhas com 100 m de 

extensão, dispostas paralelamente a 2 m de distância de cada lado da linha de armadilhas de 

queda, nas quais eram medidos os diâmetros de todos os galhos (maiores que 2 cm de 

diâmetro) que cruzassem a linha demarcada. A somatória dos diâmetros dos galhos foi 

dividida pelo comprimento da linha, considerando a forma cilíndrica aproximada dos galhos e 

a área de projeção plana dos galhos sobre a linha. Para a obtenção do volume de galhos caídos 

por unidade de área os valores foram aplicados à equação: V = (π²/8L).∑d² (onde: V = 

volume, L = comprimento da linha, d = diâmetro do galho; cf. Wagner 1968). As medidas do 

volume de galhos caídos foram realizadas em abril de 2007. 

Para as medidas de densidade do sub-bosque nos diferentes estratos da vegetação 

foram marcadas duas linhas paralelas com comprimento de 165 m cada, distantes 20 m entre 

si, sendo que uma das linhas era sobreposta a linha de armadilhas de interceptação e queda. 

Em cada linha foram consideradas 12 estações de medida, a cada 15 metros de distância. Em 

cada uma das 24 estações, a altura dos limites superior e inferior cobertos por folhagem em 

três estratos (0 a 5 m, 5 a 10 m e maior que 10 m de altura) foi estimada utilizando como 

referência uma vara marcada em metros (4 m de altura) e telêmetro óptico, no caso de sub-

bosques mais altos (MALCOM, 1995). Essas medidas foram obtidas em abril de 2006. 

 

Análise dos dados 

 

Para verificar possíveis diferenças entre a abundância e composição de espécies de 

anuros e lagartos entre os anos consecutivos de amostragem utilizamos o teste não 

paramétrico de Kolmogorov-Smirnov, realizado no programa Statistica 6.0 (STATSOFT, 



 106
 

2001). Na ausência de diferenças significativas, optamos por utilizar em todas as demais 

análises os valores de abundância correspondentes a soma das duas estações chuvosas 

amostradas.  

Para analisar a riqueza de espécies de anuros e lagartos capturados por armadilhas de 

queda utilizamos curvas de rarefação de espécies (GOTELLI e COLWELL, 2001), com 1000 

aleatorizações na ordem das amostras, confeccionadas no programa EstimateS (COLWELL, 

2004). Cada dia de amostragem com armadilhas de interceptação e queda foi considerado 

uma amostra, totalizando 32 amostras para cada área. Também foram confeccionadas curvas 

de rarefação de espécies em relação ao número de indivíduos capturados na área de mata 

continua e no conjunto de 15 fragmentos florestais, o que permitiu a comparação entre a 

riqueza de espécies observada nessas duas áreas. Comparações de riqueza de espécies e 

dominância, considerando o mesmo número de indivíduos nas áreas fragmentada e contínua, 

foram realizadas por meio do método de rarefação (SANDERS, 1968; KREBS, 2000) no 

programa Ecosim 7.0 (GOTELLI e ENTSMINGER, 2001), com 1.000 aleatorizações.  

Para sintetizar as variáveis relacionadas ao microambiente das espécies e a estrutura da 

vegetação coletadas em diferentes pontos por localidade, e também para a disponibilidade de 

artrópodes amostrada em dois anos consecutivos, utilizamos a mediana dos valores obtidos 

para cada localidade. Para calcular a abertura do dossel em porcentagem, analisamos as fotos 

hemisféricas com o programa Gap Light Analyser 2.0 (FRAZER et al., 1999). Para verificar 

se as variáveis ambientais não estavam correlacionadas entre si, utilizamos o teste de 

correlação de Spearman no programa Statistica 6.0 (STATSOFT, 2001). Uma vez que não 

apresentaram correlação significativa (r < 0,5), todas as variáveis ambientais amostradas 

foram consideradas. A influência destas variáveis na distribuição das espécies de anuros e 

lagartos nas paisagens foi verificada por meio de Análises de Correspondência Canônica 

(ACC), no programa Canoco 4.5 (TER BRAAK e SMILAUER, 1998). Para a ACC, tanto os 

valores de abundância das espécies quanto os valores das variáveis ambientais foram 

padronizados pelo método de máximo e mínimo (Ranging Standardization), no qual cada 

valor é subtraído ao valor mínimo exibido pela variável e dividido pela amplitude de variação 

da mesma (valor máximo subtraído ao valor mínimo), com a finalidade de obtenção da 

normalidade.  

Diferenças na composição de espécies e abundância de anfíbios e lagartos encontradas 

nas 21 localidades foram evidenciadas também pela Análise de Correspondência Canônica 

(ACC). Para verificar se o padrão de distribuição das localidades encontrado nesta análise está 

relacionado à localização geográfica das mesmas, utilizamos o teste de correlação de Mantel, 
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considerando a matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis e a matriz de distâncias geográficas 

(em km) geradas para cada par de localidades amostrado, com o programa Pc-Ord 4.2 

(McCUNE e MEFFORD, 1999).  
 

2.3 Resultados  
 

2.3.1 Anfíbios anuros de serapilheira  
 

Diversidade 
 

Foram registradas 23 espécies de anfíbios anuros de serapilheira nas armadilhas de 

interceptação e queda, entre os 2.649 indivíduos capturados. As espécies encontradas 

pertencem a oito famílias (Tabela 1). Nos 15 fragmentos capturamos 2.117 indivíduos de 20 

espécies, e nas seis localidades de mata contínua capturamos 532 indivíduos de 17 espécies 

(Tabela 1, Tabela 2).  

O método de rarefação considerando o mesmo número de indivíduos para todas as 

localidades amostradas (n = 532), estima uma riqueza média de 14 espécies, com intervalo de 

confiança de 11 a 17 espécies para os fragmentos. Assim, embora não seja observada 

diferença significativa na riqueza de espécies entre a área fragmentada e contínua quando 

considerado o mesmo número de indivíduos, há uma tendência clara de maior riqueza na mata 

contínua, pois sua riqueza observada corresponde ao maior extremo do intervalo de confiança 

da estimativa para a área fragmentada (Tabela 2).  

A curva de rarefação considerando todas as áreas amostradas (Figura 2A) apresenta 

tendência de estabilização, considerando que aproximadamente 82% do total de espécies 

capturadas pelo método já haviam sido capturadas com apenas 15 dias de amostragens.  

Apesar da tendência, a curva não atingiu um platô, indicando que espécies adicionais de 

anfíbios anuros de serapilheira devem ocorrer na região. As curvas de rarefação de espécies 

em relação ao número de indivíduos capturados na área de mata contínua e fragmentos 

florestais (Figura 2B) evidenciam novamente a diferença no tamanho das amostras, entretanto 

a inclinação das curvas sugere que a área de mata contínua deve apresentar maior riqueza de 

espécies, à medida que forem capturados mais indivíduos (Figura 2B).   

R. ornata foi a espécie dominante tanto nos fragmentos florestais quanto nas áreas 

contínuas, correspondendo a 36,2% de todos os indivíduos capturados em toda a região (n = 

959; Tabela 2). A dominância observada nos fragmentos (37%) é maior em relação àquela 
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observada nas áreas contínuas (32,8%), mesmo quando considerado um mesmo número de 

indivíduos (N = 532), o que é indicado pela estimativa de dominância da análise de rarefação 

(33 a 40%; Tabela 2). Embora esta seja a espécie dominante nas duas áreas, as demais 

espécies mais abundantes na área de mata contínua não foram as mesmas encontradas nos 

fragmentos florestais, evidenciando diferenças na composição e abundância de cada espécie 

nestas áreas (Figura 3A e 3B). 

Na área de mata contínua, além de R. ornata, P. olfersii (22,9%, n = 122) e L. cf. 

marmoratus (18,0%, n = 96) foram as espécies mais abundantes, correspondendo juntas a 

40,9% de todos os indivíduos capturados. Outras quatro espécies, R. icterica (7,1%, n = 38), 

P. boiei (4,8%, n = 26), C. caramaschii (4,1%, n = 22) e I. guentheri (3,5%, n = 19), 

corresponderam juntas a 19,5% dos indivíduos capturados na mata contínua, enquanto as 

demais dez espécies foram pouco representativas na amostragem (Figura 3A). Na área de 

mata fragmentada, P. boiei (19,8%, n = 420), C. acangatan (13,5%, n = 286) e P. olfersii 

(10,6%, n = 225) representaram 43,9% de todos os indivíduos capturados. Nesta paisagem, R. 

icterica (5,5%, n = 118), L. cf. marmoratus (3,9%, n = 83), P. cuvieri (3,6%, n = 77), I. 

guentheri (2,8%, n = 61) e C. caramaschii (1,7%, n = 36) foram as outras espécies mais 

abundantes. As demais 11 espécies capturadas nessa paisagem foram consideradas pouco 

representativas ou raras, sendo que seis delas foram representadas por apenas um indivíduo 

(Figura 3B). 
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Tabela 1. Espécies de anfíbios anuros de serapilheira capturados nas armadilhas de interceptação e queda, 
número total de indivíduos capturados em 15 fragmentos, seis localidades de mata contínua e nos 
municípios de Tapiraí e Piedade, Planalto Atlântico de São Paulo. 

 
 

Família Espécie Número de indivíduos 
  mata 

contínua 
fragmentos 
florestais 

total 
 

Bufonidae     
 Rhinella ornata 175 784 959 
 Rhinella icterica  38 118 156 
Brachycephalidae     
 Brachycephalus hermogenesi 7 2 9 
 Eleutherodactylus binotatus 3 6 9 
 Ischnocnema aff. hoehnei 2 1 3 
 Ischnocnema cf. lactea  1 1 
 Ischnocnema cf. parva  2 2 
 Ischnocnema guentheri 19 61 80 
 Ischnocnema parva  1 1 
Cycloramphidae     
 Cycloramphus acangatan 7 286 293 
 Macrogenioglottus alipioi 2  2 
 Odontophrynus americanus   7 7 
 Proceratophrys boiei  26 420 446 
Hylodidae     
 Crossodactylus caramaschii 22 36 58 
 Hylodes phyllodes  1 1 
Leiuperidae     
 Physalaemus cuvieri 1 78 79 
 Physalaemus olfersii  122 225 347 
Leptodactylidae     
 Leptodactylus marmoratus 96 83 179 
 Leptodactylus mystacinus  2 2 
 Leptodactylus ocellatus 1 2 3 
 Paratelmatobius aff. cardosoi 1  1 
Microhylidae     
 Chiasmocleis leucosticta 5  5 
 Myersiella microps 5 1 6 
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Tabela 2. Número de indivíduos, riqueza observada, riqueza estimada por rarefação (n = 532 indivíduos), 
espécie dominante, dominância observada e dominância estimada por rarefação (n = 532 indivíduos) 
das espécies de anfíbios anuros capturadas por armadilhas de interceptação e queda nas áreas de mata 
contínua e fragmentos florestais da região de Tapiraí e Piedade, Planalto Atlântico de São Paulo. 
Intervalo de confiança de 95% (IC = 95%); espécie dominante: Rhinella ornata. 

 
 
 mata 

contínua 
fragmentos 
florestais 

total 

 (n = 6) (n = 15) (n = 21) 
 

número de indivíduos 
 

532 
 

2.117 
 

2.649 

riqueza observada 17 20 23 

média da riqueza estimada  
para n = 532 ind. (IC = 95%) 

- 14 

(11-17) 

- 

espécie dominante R. ornata R. ornata R. ornata 

dominância observada 32,9%           37,0 % 36,2 % 

média da dominância estimada 
para n = 532 ind. (IC = 95%) 

- 37,0 % 

(33,6 - 40,6 %) 

- 

 

 

Composição de espécies 

 

A composição de espécies e a abundância de anuros de serapilheira mostraram-se 

diferentes entre as áreas de mata contínua e de mata fragmentada quando comparamos as 21 

localidades pela Análise de Correspondência Canônica (Figura 4). Há uma segregação nítida 

entre as localidades de mata contínua (em verde) e da área fragmentada (em vermelho), ao 

longo do primeiro eixo (Figura 4B). 

Considerando as diferenças na composição de espécies, o grupo que inclui os 

fragmentos (pontos vermelhos na figura 4A) caracteriza-se por apresentar localidades que 

geralmente apresentam espécies com distribuição geográfica ampla na Mata Atlântica e outros 

biomas, e baixo número de espécies de distribuição restrita. Esse grupo inclui as únicas 

localidades com registros de Odontophrynus americanus, e também as localidades com maior 

abundância de Physalaemus cuvieri. Cycloramphus acangatan é uma espécie comum a várias 

localidades e bastante abundante na maioria das localidades deste grupo.  

O grupo formado por localidades de mata contínua (pontos verdes na figura 4A) inclui 

localidades que apresentam em geral baixos valores de abundância relativa e maior riqueza de 

espécies, além de apresentarem maior número de espécies de distribuição restrita na Mata 
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Atlântica e grande número de espécies com hábitos reprodutivos terrestres. Este grupo inclui 

as únicas localidades com registros de Chiasmocleis leucosticta e três entre as quatro 

localidades nas quais Myersiella microps foi registrada. O grupo ainda inclui as únicas três 

localidades nas quais ocorrem B. hermogenesi, espécie de pequeno porte e reprodução 

terrestre, que parece ser mais seletiva em relação a áreas mais conservadas (DIXO e 

VERDADE, 2006). Apenas um indivíduo de Leptodactylus ocellatus, espécie de ampla 

distribuição na Mata Atlântica e outros biomas, foi registrado em uma localidade deste grupo. 

No geral, as localidades deste grupo apresentaram baixa abundância de C. acangatan, e não 

incluem registros de P. cuvieri. 

O teste de correlação de Mantel evidencia correlação positiva entre as matrizes de 

distância geográfica (km) e a de dissimilaridade de Bray-Curtis (p < 0,01). O modelo de 

regressão simples confirma a relação significativa entre estas distâncias, indicando que a 

distância geográfica explica aproximadamente 20% da variação do índice de dissimilaridade 

empregado (p < 0,01, R² = 0,22; Figura 6A).  

 

Variáveis ambientais 

 

Os dois primeiros eixos da ACC (Figura 4) explicam juntos 25,4% da variância de 

abundância das espécies em relação às 21 localidades amostradas, e 46,8% da variância na 

relação entre espécies e variáveis ambientais estabelecida pela ordenação. A direção e o 

comprimento dos vetores indicam que a profundidade da serapilheira, a abertura do dossel e 

densidade do sub-bosque nos estratos inferiores da floresta são representadas principalmente 

pela variação ao longo do eixo 1 da ordenação (autovalor = 0,43; 24,5% de variância), e o 

volume de galhos caídos e densidade do sub-bosque no estrato maior que 10 m de altura são 

variáveis representadas principalmente pelo eixo 2 (autovalor 0,39 = 22,3% de variância). O 

vetor disponibilidade de artrópodes, com comprimento médio, parece estar representado de 

forma semelhante nos eixos 1 e 2. Em razão de seu tamanho reduzido e conseqüente baixa 

explicação na variância da relação entre espécies e variáveis ambientais, o vetor altura do 

dossel, mais relacionado ao eixo 2 da ACC, não é representado no gráfico de dispersão.  

As localidades da área fragmentada são ordenadas, em geral, com maiores valores no 

eixo 1 (Figuras 4A e 4B). Assim, localidades de mata contínua diferem dos fragmentos por 

apresentarem principalmente maior profundidade de serapilheira, menor abertura do dossel e 

menor densidade de sub-bosque em seus estratos mais baixos (<5 m e 5-10 m; Figura 4A). 
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Em geral, localidades com maior volume de galhos caídos e menor densidade de folhagem no 

estrato superior da floresta (>10 m) são ordenadas com maiores valores no eixo 2 (Figura 4A).  

A distribuição das espécies ao longo do primeiro eixo ilustra a alteração da 

composição e abundância de espécies da taxocenose de anfíbios nas localidades associada à 

variação das características ambientais medidas (Figuras 4A e 4C). Em localidades de áreas 

mais conservadas, ou mata contínua (pontos verdes na Figura 4B) é ordenada a maioria das 

espécies de hábitos florestais e desenvolvimento terrestre, como B. hermogenesi (Bher), I. aff. 

hoehnei (Iafho), M. microps (Mmic) e L. cf. marmoratus (Lcfmar), mas também foram 

encontradas espécies florestais de hábito reprodutivo aquático, como C. leucosticta (Cleu), M. 

alipioi (Mali), e P. aff. cardosoi (Pafca). Espécies típicas de áreas abertas, como L. 

mystacinus (Lmys), O. americanus (Oame) e P. cuvieri (Pcuv), são ordenadas com as 

localidades menos conservadas, que pertencem à paisagem fragmentada e apresentam 

tipicamente maior abertura do dossel e maior densidade de sub-bosque.  

 

2.3.2 Lagartos de serapilheira 
 

Diversidade 

 

Foram amostrados 154 indivíduos de lagartos, de duas famílias e quatro espécies 

(Tabela 3). Apenas na paisagem de mata contínua, na área do Parque Estadual do Jurupará e 

fazendas adjacentes, encontramos as quatro espécies de lagartos. Na paisagem fragmentada, 

apenas cinco entre os 15 fragmentos amostrados apresentaram alguma espécie de lagarto. O 

número total de indivíduos capturados foi semelhante nos cinco fragmentos (80 indivíduos) e 

nas seis localidades da mata contínua (74 indivíduos), mas Enyalius perditus só foi 

encontrado na mata contínua, e apenas um indivíduo de E. iheringii foi capturado na 

paisagem fragmentada (Tabela 3).  

Maior riqueza de espécies foi observada na área de mata contínua, onde registramos as 

quatro espécies capturadas na região. O método de rarefação considerando o mesmo número 

de indivíduos para todas as localidades (n = 74) estimou riqueza de espécies idêntica àquela 

observada nos fragmentos (n = 3 spp.; Tabela 4).  

 

 

 



 113
 

Tabela 3. Espécies de lagartos de serapilheira capturados nas armadilhas de interceptação e queda, número total 
de indivíduos capturados em 15 fragmentos, seis localidades de mata contínua e nos municípios de 
Tapiraí e Piedade, Planalto Atlântico de São Paulo. 

 
 

Família Espécie Número de indivíduos 
  mata 

contínua 
fragmentos 
florestais  

total 

Gymnophtalmidae     
 Colobodactylus taunayi 4 17 21 
 Ecpleopus gaudichaudii  24 56 80 
Leiosauridae     
 Enyalius iheringii  9 1 10 
 Enyalius perditus  43 0 43 
 

 
Tabela 4. Número de indivíduos, riqueza observada, riqueza estimada por rarefação (n = 74 indivíduos), espécie 

dominante, dominância observada e dominância estimada por rarefação (n = 74 indivíduos) das 
espécies de lagartos capturadas por armadilhas de interceptação e queda nas áreas de mata contínua e 
fragmentos florestais da região de Tapiraí e Piedade, Planalto Atlântico de São Paulo. Intervalo de 
confiança de 95% (IC = 95%); espécie dominante: Enyalius perditus (mata contínua) e Ecpleopus 
gaudichaudii (fragmentos e total de áreas). 

 
 mata 

contínua 
fragmentos 
florestais 

total 

 (n = 6) (n = 5) (n = 11) 
 

número de indivíduos 
 

74 
 

80 
 

154 

riqueza observada 4 3 4 

média da riqueza estimada  
para n = 532 ind. (IC = 95%) 

- 3 
(0-3) 

- 

espécie dominante E. perditus  E. gaudichaudii E. gaudichaudii 

dominância observada 53,8 % 75,7 % 52,0 % 

média da dominância estimada 
para n = 532 ind. (IC = 95%) 

- 54,0 % 
(51,3 – 56,7 %) 

- 

 

A curva de rarefação considerando todas as áreas amostradas estabilizou, uma vez que 

todas as espécies registradas já haviam sido capturadas pelo método com apenas cinco dias de 

amostragens (Figura 2C). As curvas de rarefação de espécies em relação ao número de 

indivíduos capturados na área de mata contínua e fragmentos florestais indicam maior riqueza 

de espécies nas áreas de mata contínua, entretanto a inclinação da curva dos fragmentos 

sugere que podem ocorrer mais espécies na região a medida que forem amostrados mais 

indivíduos (Figura 2D).  
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Ecpleopus gaudichaudii é a espécie mais abundante na área de estudo, correspondendo 

a mais da metade do número total de indivíduos capturados (52,0%; Tabelas 3 e 4). Enyalius 

perditus foi a espécie dominante na área de mata contínua, correspondendo a 53,8% de todos 

os indivíduos capturados na região (n = 43). Já na paisagem fragmentada, a espécie dominante 

foi E. gaudichaudii, representando 75,7% (n = 56) de todos os lagartos capturados na região. 

Apesar de a dominância observada ser maior nos fragmentos e relação às áreas de mata 

contínua, a dominância estimada para os fragmentos caso fosse capturado o mesmo número 

de indivíduos (N = 74), não seria significativamente diferente daquela observada na mata 

contínua (Tabela 4).  

Na área de mata contínua, a segunda espécie mais abundante foi E. gaudichaudii, 

representando 30,0% (n = 24) do número total de indivíduos capturados na área. Nesta área, 

E. iheringii representa 11,3% (n = 9) e C. taunayi foi a espécie menos abundante na região, 

sendo capturados apenas quatro indivíduos (5,0%; Figura 3C). Nos fragmentos florestais C. 

taunayi foi a segunda espécie mais abundante (23,0%, n = 17), e E. iheringii foi encontrado 

apenas uma vez, representando 1,4 % dos lagartos capturados nesta área (Figura 3D).  

 

Composição de espécies 

 

 Os lagartos apresentaram composição de espécies e abundância diferenciada entre 

áreas de mata contínua e fragmentada, de acordo com a Análise de Correspondência Canônica 

utilizada para a ordenação das 11 localidades nas quais foram capturados lagartos (Figura 5). 

O eixo 1 do diagrama de ordenação ACC separa fragmentos florestais e mata contínua em 

dois grupos distintos (Figura 5B). 

 As localidades mais próximas geograficamente apresentam composição de espécies 

semelhantes. O teste de correlação de Mantel evidencia a correlação positiva entre as matrizes 

de distância geográfica (km) e de dissimilaridade de Bray-Curtis (p < 0,01), e o modelo de 

regressão simples indica que aproximadamente 25,0% da variação na similaridade na 

composição e abundância de lagartos entre as localidades é explicada pela distância 

geográfica (p < 0,01, R² = 0,26, Figura 6B). 

 

Variáveis ambientais 

 

Os primeiros dois eixos do ACC (Figura 5A) explicam juntos 77,6% da variação de 

abundância das espécies, e 83,8% da variação contida na relação entre espécies e variáveis 
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ambientais estabelecida pela ordenação. A direção e o comprimento dos vetores indicam que, 

de forma geral, a profundidade da serapilheira, disponibilidade de artrópodes, volume de 

galhos e densidade do sub-bosque no estrato inferior da floresta (< 5 m) estão representadas 

pela variação ao longo do eixo 1 da ordenação (autovalor = 0,55; 63,7% de variância), 

enquanto que a altura do dossel e densidade do sub-bosque no estrato intermediário (5-10 m) 

e superior (> 10 m) da floresta estão representados ao longo do eixo 2 (autovalor = 0,17; 

20,1% de variância).  A abertura do dossel, com vetor relativamente menor, é representada 

nos dois eixos de forma semelhante.  

 Em relação às variáveis ambientais, ao longo do eixo 1 (Figura 5A) as localidades de 

mata contínua apresentam principalmente maior profundidade de serapilheira, maior 

disponibilidade de artrópodes e volume de galhos caídos. Os fragmentos florestais apresentam 

em geral maior densidade do sub-bosque nos três estratos em relação a localidades de mata 

contínua. Ao longo do eixo 2 as localidades que compõe cada um dos grupos principais são 

segregadas por um gradiente de estrutura da vegetação, sendo C5 e C6, entre localidades de 

mata contínua, com maior abertura do dossel, e F6, F10 e F2, entre os fragmentos com maior 

densidade de sub-bosque nos estratos inferiores da floresta. 

Em relação às espécies (Figura 5C), E. perditus e E. iheringii são ordenados na região 

das localidades de mata contínua, onde são mais abundantes, provavelmente em função da 

maior profundidade de serapilheira, volume de galhos caídos e disponibilidade de artrópodes 

(Figura 5A). Colobodactylus taunayi e E. gaudichaudii são mais abundantes na região das 

localidades de área fragmentada, que apresentam sub-bosque mais denso e menores valores de 

profundidade de serapilheira, volume de galhos caídos e disponibilidade de artrópodes.  
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Figura 2. Curvas de rarefação de espécies de anfíbios anuros (A) e lagartos (C) capturados por armadilhas de interceptação e queda nos municípios de Tapiraí e Piedade, 
Planalto Atlântico de São Paulo, confeccionada a partir de 1000 aleatorizações na ordem das amostras; Curvas de rarefação de espécies capturadas na mata contínua (linha 
verde) e nos fragmentos florestais (linha vermelha) em relação ao número de indivíduos de anuros (B) e lagartos (D) capturados, confeccionadas a partir de 1.000 
aleatorizações na ordem das amostras. O intervalo de confiança de 95% corresponde em cada curva às linhas pontilhadas. 

A C 

B 
D 
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Figura 3. Abundância relativa (porcentagem em relação ao número total de indivíduos) de espécies de anuros de serapilheira (A) e lagartos (C) capturados por armadilhas de 
interceptação e queda nas localidades de mata contínua, e abundância relativa de espécies de anuros de serapilheira (B) e lagartos (D) capturados por armadilhas de 
interceptação e queda nos fragmentos florestais dos municípios de Tapiraí e Piedade, Planalto Atlântico de São Paulo. Acima de cada barra é indicado o número total de 
indivíduos capturados por espécie. Legenda, anuros: B.her = Brachycephalus hermogenesi; C.aca = Cycloramphus acangatan; C.car = Crossodactylus caramaschii; C.leu = Chiasmocleis 
leucosticta; H.bin = Haddadus binotatus; H.phy = Hylodes phyllodes; I.aff.hoe = Ischnocnema aff. hoehnei; I.cf.lac = Ischnocnema cf. lactea; I.cf.par = Ischnocnema cf. parva; I.gue = 
Ischnocnema guentheri; I. par = Ischnocnema parva; L.cf.mar = Leptodactylus cf. marmoratus; L. cf.oce = Leptodactylus cf. ocellatus; L.mys = Leptodactylus mystacinus; M.ali = 
Macrogenioglottus alipioi; M.mic = Myersiella microps; O.ame = Odontophrynus americanus; P.aff.car = Paratelmatobius aff. cardosoi; P.boi = Proceratophrys boiei;  P.cuv = Physalaemus 
cuvieri; P.olf = Physalaemus olfersii; R.ict = Rhinella icterica; R.orn = Rhinella ornata; lagartos,  C. tau = Colobodactylus taunay; E.gau = Ecpleopus gaudichaudii; E. ihe = Enyalius iheringii; 
E. per = Enyalius perditus.  
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Figura 4. (A) Diagrama de ordenação (triplot) das 21 localidades amostradas na paisagem de mata contínua (pontos verdes) e fragmentada (pontos vermelhos) em Tapiraí e Piedade, Planalto Atlântico de 
São Paulo, e 23 espécies de anfíbios (triângulos) ao longo dos dois primeiros eixos da Análise de Correspondência Canônica (ACC) resultante da ordenação das localidades em relação à abundância de 
espécies e associação com nove variáveis ambientais. Autovalor do eixo 1 = 0,43 (24,5% de variância) e autovalor do Eixo 2 = 0,39 (22,3% de variância). (B) Detalhe da distribuição das localidades com 
principais grupos formados: paisagem de mata contínua em verde e fragmentada em vermelho. (C) Detalhe da distribuição das espécies. Variáveis ambientais: ABERDOSS = abertura do dossel; 
ALTDOSS = altura do dossel; ARTROP = disponibilidade de artrópodes; DF (<5m) = densidade do sub-bosque no estrato inferior, até cinco metros de altura; DF (5-10m) = densidade do sub-bosque no 
estrato entre cinco e dez metros de altura; DF (>10m) = densidade do sub-bosque no estrato maior que dez metros de altura; GALHOS = volume de galhos caídos; PROFS = profundidade de serapilheira. 
Espécies: B.her = Brachycephalus hermogenesi; C.aca = Cycloramphus acangatan; C.car = Crossodactylus caramaschii; C.leu = Chiasmocleis leucosticta; H.bin = Haddadus binotatus; H.phy = Hylodes 
phyllodes; I.aff.hoe = Ischnocnema aff. hoehnei; I.cf.lac = Ischnocnema cf. lactea; I.cf.par = Ischnocnema cf. parva; I.gue = Ischnocnema guentheri; I. par = Ischnocnema parva; L.cf.mar = Leptodactylus 
cf. marmoratus; L. cf.oce = Leptodactylus cf. ocellatus; L.mys = Leptodactylus mystacinus; M.ali = Macrogenioglottus alipioi; M.mic = Myersiella microps; O.ame = Odontophrynus americanus; 
P.aff.car = Paratelmatobius aff. cardosoi; P.boi = Proceratophrys boiei;  P.cuv = Physalaemus cuvieri; P.olf = Physalaemus olfersii; R.ict = Rhinella icterica; R.orn = Rhinella ornata.
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Figura 5. (A) Diagrama de ordenação (triplot) das 21 localidades amostradas na paisagem de mata contínua (pontos verdes) e fragmentada (pontos vermelhos) em Tapiraí e Piedade, Planalto Atlântico de 
São Paulo, e 4 espécies de lagartos (triângulos) ao longo dos dois primeiros eixos da Análise de Correspondência Canônica (ACC) resultante da ordenação das localidades em relação à abundância de 
espécies e associação com oito variáveis ambientais. Autovalor do eixo 1 = 0,55 (63,7% de variância) e autovalor do Eixo 2 = 0,17 (20,1% de variância). (B) Detalhe da distribuição das localidades com 
principais grupos formados: paisagem de mata contínua em verde e fragmentada em vermelho. (C) Detalhe da distribuição das espécies. Variáveis ambientais: ABERDOSS = abertura do dossel; 
ALTDOSS = altura do dossel; ARTROP = disponibilidade de artrópodes; DF (<5m) = densidade do sub-bosque no estrato inferior, até cinco metros de altura; DF (5-10m) = densidade do sub-bosque no 
estrato entre cinco e dez metros de altura; DF (>10m) = densidade do sub-bosque no estrato maior que dez metros de altura; GALHOS = volume de galhos caídos; PROFS = profundidade de serapilheira. 
Espécies: C. tau = Colobodactylus taunayi; E.gau = Ecpleopus gaudichaudii, E. ihe = Enyalius iheringii; E. per = Enyalius perditus. 
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Figura 6. Variação do índice de dissimilaridade (Bray-Curtis) relativo à abundância de anuros de serapilheira 
(A) e lagartos (B) em relação à distância geográfica das localidades amostradas em Tapiraí e Piedade, 
Planalto Atlântico de São Paulo.  

 

 

2.4 Discussão 

 

2.4.1 Anfíbios 
 

A maior riqueza de espécies de anfíbios anuros de serapilheira encontrada na área de 

mata fragmentada pode estar relacionada à diferença no esforço de amostragem entre as duas 

áreas (15 localidades na área de mata fragmentada, e apenas seis localidades amostradas na 

mata contínua), e principalmente à correlação entre o número de indivíduos capturados e a 

riqueza de espécies (MELO et al., 2003). Após a correção do efeito do maior número de 

indivíduos na riqueza e dominância, anfíbios anuros de serapilheira apresentaram tendência 

de maior riqueza e menor dominância nas áreas de mata contínua, caracterizando maior 

diversidade em relação à área fragmentada.  

B 
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Em relação às diferenças na composição de espécies, algumas espécies típicas de áreas 

abertas, como Physalaemus cuvieri e Leptodactylus cf. ocellatus, foram raramente 

encontradas nas áreas de mata contínua, assim como verificado em outros estudos (cf. DIXO, 

2005). Estes resultados sugerem que estas espécies podem ser beneficiadas com o processo de 

modificação dos ambientes florestais, invadindo áreas florestais menos preservadas.  Outras 

espécies provavelmente menos sensíveis a alterações do ambiente que apresentam reprodução 

associada a ambientes aquáticos, como Rhinella icterica, L. mystacinus e Odontophrynus 

americanus foram mais abundantes na área fragmentada, possivelmente pela sua capacidade 

de tolerar áreas mais abertas, o que também deve estar relacionado à ampla distribuição 

geográfica dessas espécies na Mata Atlântica e outros biomas. Espécies com reprodução 

associada a ambientes aquáticos no interior de florestas, como Proceratophrys boiei, 

Physalaemus olfersii, Hylodes phyllodes e Crossodactylus caramaschii, foram menos 

abundantes na mata contínua. Em função da maior disponibilidade de recursos nestas áreas 

em relação aos fragmentos, é provável que na mata contínua estas espécies apresentem menor 

dispersão em busca de sítios reprodutivos, o que está diretamente relacionado à diminuição da 

eficiência do método de amostragem utilizado. Representantes da família Craugastoridae e 

Brachycephalidae, que apresentam desenvolvimento direto, ocorreram em baixa abundância 

nas áreas de mata contínua, como Haddadus binotatus, ou não foram freqüentemente 

capturados pelas armadilhas de queda, como é o caso de Ischnocnema parva, I. cf. lactea e I. 

cf. parva. Essas espécies foram observadas em atividade durante o período de amostragem, 

mas não foram freqüentemente capturadas nas armadilhas, provavelmente devido a sua 

habilidade para saltar e escapar dos baldes (DIXO e VERDADE, 2006). É provável que a 

ocorrência e abundância destas espécies estejam subestimadas na área de mata contínua, 

principalmente por serem espécies de reprodução terrestre e provavelmente mais exigentes em 

relação à qualidade do ambiente para a postura de seus ovos. As espécies Leptodactylus cf. 

marmoratus e Cycloramphus acangatan, também de reprodução terrestre, apresentaram maior 

tolerância a ambientes perturbados (CONDEZ e SAWAYA, 2008) (observação pessoal)1, 

sendo mais abundantes nos fragmentos florestais. É possível que L. cf. marmoratus seja capaz 

de tolerar ambientes menos preservados em virtude de depositar seus ovos em ninhos de 

espuma depositados em tocas (DIXO e VERDADE, 2006; IZECKSOHN e CARVALHO-E-

SILVA, 2001), o que deve minimizar a influência da qualidade do ambiente no 

desenvolvimento da ninhada. Do mesmo modo, C. acangatan deposita seus ovos sob rochas e 

                                                 
1 CONDEZ, T.H. e SAWAYA, R.J. 2008 (Observação pessoal). 
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apresenta girinos endotróficos (VERDADE e RODRIGUES, 2003), minimizando assim a 

exposição da ninhada a perturbações. Descrita recentemente, C. acangatan é uma espécie de 

distribuição geográfica restrita a localidades do Planalto Atlântico Paulista, e pouco se 

conhece a respeito de sua história natural e ecologia. Apesar de mostrar preferência a florestas 

mais conservadas em outra localidade do planalto (DIXO e VERDADE, 2006), em Tapiraí e 

Piedade mostrou-se como uma espécie bastante tolerante ao ambiente fragmentado. 

Outras duas espécies, Chiasmocleis leucosticta e Myersiella microps, de hábito 

fossorial, ocorrem quase que exclusivamente na mata contínua, exceto por um indivíduo de 

M. microps capturado em um fragmento. Somente encontrada na mata contínua, 

Macrogeniglottus alipioi foi uma espécie pouco abundante, ao contrário do observado em 

outra região do Planalto Atlântico de São Paulo (DIXO e VERDADE, 2006). Essa espécie, 

juntamente com Paratelmatobius aff. cardosoi, podem ser consideradas espécies raras na 

região, provavelmente preferindo ambientes mais preservados.  

 As diferenças na diversidade, abundância e composição de espécies de anuros entre 

áreas de mata contínua e fragmentada de Tapiraí e Piedade podem ser explicadas por 

diferentes fatores, incluindo os efeitos da fragmentação florestal, não abordados neste 

trabalho. Adicionalmente, a distância geográfica entre as localidades, bem como 

características do microambiente e aspectos da estrutura da vegetação parecem ser variáveis 

importantes relacionadas à distribuição das espécies entre áreas de mata contínua e 

fragmentos florestais. Diversos estudos evidenciam a importância da profundidade da 

serapilheira na abundância e composição de espécies de anfíbios anuros que vivem neste 

ambiente (SCOTT, 1976; TOFT, 1980; FAUTH et al., 1989; GIARETTA et al., 1997; 

GIARETTA et al., 1999; SLUYS et al., 2007). De maneira geral, estes estudos são 

congruentes quando evidenciam que áreas com maior profundidade de serapilheira 

comportam maior riqueza e abundância de espécies no chão da mata, uma vez que a 

profundidade da serapilheira contribui como refúgio contra predadores, além de fornecer 

condições adequadas para a deposição dos ovos para espécies com reprodução terrestre 

(SLUYS et al., 2007). Outro aspecto importante é que localidades com maior profundidade de 

serapilheira provavelmente apresentam maior disponibilidade de artrópodes (GIARETTA et 

al., 1999; SLUYS et al., 2007), recurso alimentar importante, uma vez que anfíbios de 

serapilheira apresentam menor densidade e diversidade quando a disponibilidade de alimento 

é baixa (DONNELLY e CRUMP, 1998; VALLAN, 2002).  
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Além das alterações no ambiente em que vivem, anfíbios de serapilheira também são 

sensíveis a alterações na estrutura da vegetação (GASCON, 1991; VALLAN, 2002). A 

estrutura da vegetação pode ser alterada em decorrência de modificações na paisagem, que 

resultam em mudanças no microclima local, incluindo a umidade e a luminosidade que atinge 

a serapilheira (SAUNDERS et al., 1991). Ambientes pouco perturbados, como é o caso do 

Parque Estadual do Jurupará, apresentam maior complexidade estrutural (e.g. matas mais 

maduras, com dossel mais alto e fechado e em estágio mais avançado de sucessão), e 

conseqüentemente mantém maior umidade e microambientes mais favoráveis à manutenção 

de espécies da serapilheira, principalmente àquelas que se reproduzem longe de corpos d’água 

(VALLAN, 2002; PEARMAN, 1997).  

Os anfíbios respondem de maneira diferente a alterações no ambiente de acordo com 

aspectos de sua história natural, sendo possível identificar pelo menos três respostas diferentes 

em relação às variáveis testadas. Espécies de hábitos florestais e reprodução terrestre, como 

Brachycephalus hermogenesi, Ischnocnema aff. hoehnei e Myersiella microps,  parecem ser 

mais sensíveis à profundidade da serapilheira e abertura do dossel pois são mais abundantes 

em ambientes com mais serapilheira em áreas mais preservadas, características já observadas 

em outros estudos (PEARMAN, 1997). No outro extremo, espécies típicas de áreas abertas e 

reprodução aquática parecem ocorrer preferencialmente em áreas menos preservadas, e não 

devem ser tão sensíveis a alterações no microambiente. Entre estes dois grupos de espécies, as 

espécies de hábitos florestais e reprodução aquática, como Chiasmocleis leucosticta, 

Macrogenioglottus alipioi, e Paratelmatobius aff. cardosoi, também parecem sensíveis às 

condições de preservação das matas, ocorrendo preferencialmente em áreas com estrutura da 

vegetação típica de áreas mais conservadas. O fato de serem dependentes do ambiente 

aquático para a reprodução torna essas espécies particularmente sensíveis também a outras 

alterações que ocorrem na escala da paisagem, como alterações nos ambientes e corpos 

d’água que circundam os fragmentos florestais (BECKER, 2007). Por estas razões, 

características ambientais adicionais, como a distância aos corpos d’água e outras 

características da paisagem na qual o fragmento florestal está inserido, podem ser importantes 

para a compreensão da distribuição das espécies em paisagens fragmentadas.  

Considerando todas estas características, concluímos que a similaridade entre a 

composição de espécies de anuros de serapilheira encontrada entre as localidades amostradas 

em Tapiraí e Piedade deve ser determinada por uma interação entre a distância geográfica, 

alterações no microambiente e estrutura da vegetação encontrados nas localidades, e ainda por 
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outros fatores não considerados, como aqueles decorrentes do processo de fragmentação 

florestal.  

 

2.4.2 Lagartos  
 

 Apesar do número baixo de espécies encontradas, os lagartos também apresentaram 

maior diversidade em áreas de mata contínua, em razão da maior riqueza de espécies e menor 

dominância. Além disso, a maioria das localidades amostradas na área de mata fragmentada já 

não comporta a ocorrência de lagartos, indicando que mesmo as espécies menos sensíveis são 

pouco tolerantes a alterações no ambiente. 

 As duas espécies comuns em área fragmentada e contínua, Ecpleopus gaudichaudii e 

Colobodactylus taunayi, são criptozóicas, ou seja, vivem em meio à serapilheira, apresentam 

menor tamanho e provavelmente menor área de vida. Na região, E. gaudichaudii parece ser 

menos sensível à fragmentação, sendo capaz de manter populações grandes mesmo em áreas 

pequenas e isoladas. Entre as outras duas espécies encontradas na região, Enyalius perditus só 

foi registrado em localidades de mata contínua, enquanto E. iheringii foi encontrado apenas 

uma vez em um fragmento florestal. Essas duas espécies apresentam hábito semi-arborícola e 

tamanho maior em relação às demais espécies de lagartos, necessitando provavelmente de 

maiores extensões de floresta para sua sobrevivência (DIXO e METZGER, 2008). Enyalius 

perditus também apresentou menor abundância em florestas fragmentadas em outra 

localidade de Mata Atlântica próxima a área de estudo, sendo negativamente afetada por 

outras variáveis ambientais, como a estrutura da vegetação e grau de perturbação da área 

(DIXO e METZGER, 2008). 

 A composição de espécies diferenciada entre localidades de mata contínua e 

fragmentada pode ser explicada pela distância geográfica entre as localidades, assim como 

observado para os anfíbios, e pelas variáveis do microambiente e estrutura da vegetação 

presentes nas localidades amostradas. A composição de espécies parece explicar por si só a 

maior parte da variabilidade dos dados, sugerindo a existência de outros fatores influenciando 

a distribuição das espécies na paisagem, além das variáveis ambientais testadas. Em outra 

localidade do Planalto Atlântico, os lagartos da Reserva Florestal do Morro Grande e 

fragmentos florestais adjacentes são aparentemente mais sensíveis aos efeitos da 

fragmentação do que a outras variáveis, sendo a estrutura da vegetação importante na 

distribuição de apenas uma espécie, Enyalius perditus (DIXO e METZGER, 2008).  Os 
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lagartos de Tapiraí e Piedade parecem responder a variações no ambiente, o que não descarta 

a possibilidade de que outros fatores ambientais não analisados, ou efeitos da fragmentação, 

influenciem de maneira ainda mais intensa na distribuição das espécies nessas paisagens.  

 Variações na altura da camada de serapilheira e volume de galhos caídos, relacionadas 

ao microambiente dessas espécies, podem constituir características de grande importância 

para os lagartos (JELLINEK et al., 2004). Além disso, a estratificação da densidade do sub-

bosque pode estar relacionada à abundância de algumas espécies de lagartos (DIXO e 

METZGER, 2008), uma vez que é indicativa do estádio de regeneração de florestas tropicais 

(DE WALT et al., 2003) e pode estar relacionada à manutenção indireta das condições 

microclimáticas da localidade (SAUNDERS et al., 1991). Os fragmentos florestais, apesar de 

manterem espécies de lagartos com condições menos favoráveis de microambiente e estrutura 

da vegetação, em alguns casos parecem não comportar mais do que uma espécie. O fragmento 

F3, que apresenta condições de estrutura da vegetação provavelmente menos favoráveis, 

como maior densidade de sub-bosque, abriga apenas C. taunayi. Da mesma forma, os 

fragmentos F2 e F10 abrigam apenas E. gaudichaudii. Estes resultados indicam que estas 

espécies que ocorrem na área fragmentada de Tapiraí e Piedade são aparentemente menos 

sensíveis a essas variações ambientais, mas não toleram condições extremas de alterações no 

ambiente. As duas espécies de Enyalius registradas são mais abundantes em áreas com maior 

profundidade de serapilheira, maior volume de galhos e maior disponibilidade de artrópodes, 

que constituem a sua dieta. A estrutura da vegetação parece influenciar também a sua 

ocorrência, uma vez que áreas em estágios menos avançados de sucessão, com menor altura 

do dossel e maior densidade de sub-bosque, já não comportam essas espécies. As outras duas 

espécies encontradas na região, E. gaudichaudii e C. taunayi, aparentemente são menos 

sensíveis às variações na estrutura da vegetação, tolerando áreas menos preservadas à medida 

que sejam mantidas as características do microambiente no qual que ocorrem. Mesmo assim, 

é possível considerar lagartos como mais sensíveis a alterações no ambiente do que os 

anfíbios (SILVANO et al., 2003), já que apenas cinco localidades entre as 15 amostradas na 

mata fragmentada apresentam pelo menos uma, entre as quatro espécies lagartos que habitam 

a serapilheira na região. 

 Desta forma, a similaridade na composição de espécies de lagartos de serapilheira 

encontrada entre as localidades é resultante da interação entre a proximidade geográfica, 

características do microambiente e estrutura da vegetação, mas é provável que outros fatores 

não considerados exerçam maior influência sobre a distribuição dessas espécies na paisagem.   
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2.5 Considerações finais 
 

  A distância geográfica entre os remanescentes pode ser uma característica importante 

na composição de espécies de anfíbios e lagartos, o que sugere a ocorrência de algumas 

espécies nas áreas de mata fragmentada apenas por sua localização adjacente a áreas de mata 

contínua. O Parque Estadual do Jurupará, único remanescente legalmente protegido na região, 

e seu entorno imediato constituem grandes extensões de floresta preservada, correspondendo 

a áreas que comportam maior diversidade de espécies de anfíbios e lagartos. A paisagem 

fragmentada, embora esteja sofrendo intensa pressão com a ocupação humana e uso da terra 

para diversas finalidades, apresenta ainda uma porcentagem alta de cobertura vegetal 

remanescente quando comparada a outras regiões de Mata Atlântica de São Paulo. Por este 

motivo, os fragmentos florestais da região são ainda compatíveis com a manutenção de alta 

diversidade, mas já não abrigam a totalidade de espécies da herpetofauna registrada para áreas 

de mata contínua adjacente na mesma região. 

Além disso, variações na estrutura da vegetação e no microambiente dos 

remanescentes constituem características locais decisivas para a manutenção das espécies, de 

acordo com suas características biológicas e ecológicas. Sabendo da especificidade da 

resposta de cada espécie às variáveis do ambiente, estudos que identifiquem as variáveis que 

influem no padrão de distribuição de cada espécie são de extrema importância. Tais estudos 

deveriam incluir variáveis como umidade, distância em relação a corpos d’água e fatores 

relacionados à paisagem que circunda os fragmentos de mata na região. 

Nossos resultados sugerem que a fragmentação florestal nos municípios de Tapiraí e 

Piedade pode exercer efeitos negativos sobre algumas espécies da herpetofauna e 

conseqüentemente sobre a diversidade regional. Também é evidente que características locais 

devem ser consideradas para a compreensão dos padrões de distribuição das espécies em 

paisagens fragmentadas. Tais informações, analisadas em conjunto com características da 

paisagem em maior escala, são fundamentais para a compreensão da ecologia de anfíbios e 

lagartos e sensibilidade destes grupos frente às alterações causadas no ambiente em que 

vivem.  
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Resumo 
 

Apesar de sofrer intensamente os efeitos da perda e fragmentação florestal, a Mata Atlântica 

abriga ainda grande diversidade de anfíbios, mas os efeitos decorrentes destes processos sobre 

as espécies ainda não são totalmente compreendidos. Este trabalho tem como objetivos 

principais verificar como as características da paisagem influenciam a riqueza de espécies e a 

abundância de anfíbios anuros de serapilheira em remanescentes florestais de Mata Atlântica, 

nos municípios de Tapiraí e Piedade, e identificar características importantes para sua 

conservação. Os anfíbios foram amostrados em 15 fragmentos florestais com armadilhas de 

interceptação e queda e as características da paisagem foram medidas em circunferências com 

800 metros de raio ao redor de cada ponto de amostragem. As espécies de anfíbios de 

serapilheira de hábitos florestais com desenvolvimento larval aquático foram mais afetadas 

pela perda de habitat e configuração dos remanescentes, provavelmente porque estas espécies 

necessitam sair do fragmento em busca de sítios reprodutivos. Anfíbios de hábitos florestais e 

desenvolvimento terrestre não foram significativamente afetados pelos efeitos da perda e 

fragmentação florestal, e espécies de áreas abertas parecem ser beneficiadas com a 

modificação dos ambientes florestais, apresentando maior abundância em fragmentos 

pequenos. Os efeitos das características da paisagem sobre a abundância das espécies mais 

comuns são espécie-específicos e variam conforme aspectos de sua história natural. Para os 

anfíbios a redução de área dos fragmentos e o índice de coesão dos remanescentes na 

paisagem foram as características mais importantes entre as variáveis da paisagem testadas. 

Por exercerem efeitos negativos sobre sua diversidade e abundância, alterações nestas 

características devem ser consideradas na elaboração de estratégias de conservação em 

paisagens fragmentadas. 

 

Palavras-chave: fragmentação florestal; Mata Atlântica; anfíbios de serapilheira; diversidade; 

abundância; área do fragmento; configuração; isolamento; conservação. 
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3.1 Introdução 
 

Os efeitos decorrentes da perda de habitat e fragmentação florestal estão entre as 

maiores ameaças à biodiversidade (BROOKS et al., 2002), considerados responsáveis pelo 

aumento da taxa de extinção de espécies no mundo (HENLE et al., 2004). De maneira 

conjunta, a perda de habitat e o processo de fragmentação exercem efeitos negativos severos 

sobre a biodiversidade em remanescentes florestais, forçando as espécies a sobreviver em 

ambientes modificados, isolados e com área reduzida, além de outras limitações ecológicas 

(EWERS e DIDHAM, 2006).  

A perda de habitat implica na redução da área original sem necessariamente subdividi-

lo, enquanto a fragmentação florestal pode ser definida como a subdivisão de áreas contínuas 

de habitat, resultando em diferentes configurações espaciais dos remanescentes na paisagem 

(FAHRIG, 2003). Isoladamente, a perda de habitat é responsável por uma série de impactos 

negativos como a maior probabilidade de extinção, diminuição da riqueza e abundância e 

modificações na distribuição das espécies nos fragmentos (FAHRIG, 2003; EWERS e 

DIDHAM, 2006). Como resultado da fragmentação florestal, ocorre aumento do número de 

fragmentos, diminuição de seu tamanho, maior isolamento e aumento das áreas de contato 

entre habitat e matriz, fatores responsáveis por grande parte dos efeitos negativos sobre a 

biodiversidade em paisagens fragmentadas (METZGER, 1999; FAHRIG, 2003).  

Em paisagens onde ocorre fragmentação florestal concomitante com a redução na área 

de habitat remanescente, os efeitos de cada uma destas ameaças sobre a biodiversidade devem 

ser considerados isoladamente (FAHRIG, 2003). Entretanto, raros estudos consideram os 

efeitos da fragmentação florestal isoladamente dos efeitos originados pela perda de habitat, 

não permitindo a identificação da importância de cada um destes processos na determinação 

da abundância, distribuição e riqueza das espécies em paisagens fragmentadas (LAURANCE, 

2008). Alguns estudos sugerem que os efeitos da perda de habitat são mais importantes para a 

manutenção da biodiversidade do que aqueles decorrentes do processo de fragmentação 

florestal, principalmente em paisagens com grande quantidade de habitat remanescente 

(ANDRÉN, 1994; METZGER e DECÁMPS, 1997; FAHRIG, 2003). Esta informação sugere 

a existência de um limiar de fragmentação definido como a quantidade de habitat abaixo da 

qual a importância da configuração espacial do habitat aumenta drasticamente para a 

persistência das espécies (ANDRÉN, 1994; FAHRIG, 2003). Em outras palavras, o declínio 

de uma população está diretamente relacionado à perda de habitat nos estágios iniciais de 
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fragmentação, mas passa a ser mais fortemente influenciado pelo tamanho e conectividade das 

manchas (ANDRÉN, 1994) ou pelo grau de agregação ou dispersão que estas apresentam na 

paisagem (FAHRIG, 2003) em paisagens em que há intensa perda de habitat. O limiar de 

fragmentação proposto na literatura está em torno de 10-30% de habitat remanescente 

(ANDRÉN, 1994; FAHRIG, 2003), mas pode variar de acordo com a escala de análise na 

paisagem e características ecológicas das espécies e grupos taxonômicos considerados 

(MacGARIGAL e McCOMB, 1995; HOMAN et al., 2004; FISCHER e LINDENMAYER, 

2007). Devido à prevalência de modelos teóricos e a ausência de estudos empíricos em 

diversas regiões geográficas com diferentes grupos taxonômicos, o limiar de fragmentação 

ainda é um assunto controverso (FAHRIG, 2003), mas potencialmente muito útil em políticas 

de manejo e conservação (BUENO, 2008).  

Estudos sobre os impactos da fragmentação florestal na biodiversidade costumam 

enfatizar principalmente mudanças na área dos remanescentes e na conectividade (SOULÉ et 

al., 1992; FAHRIG, 2003). Considerando a paisagem como um ambiente heterogêneo, devem 

ser avaliados além destas características, outros parâmetros que interferem na dinâmica dos 

fragmentos, como o arranjo espacial e a complexidade da matriz em que estão inseridos 

(METZGER, 1999). A forma do fragmento, diretamente relacionada ao efeito de borda, e a 

qualidade da matriz constituem algumas das outras características que podem influenciar a 

dinâmica de populações fragmentadas (GASCON et al., 1999; EWERS e DIDHAM, 2006).   

Amplamente discutida desde a teoria de biogeografia de ilhas, a relação entre número 

de espécies e a área de habitat disponível é utilizada até hoje para prever a extinção de 

espécies em ambientes insulares ou áreas onde há perda de habitat (MacARTHUR e 

WILSON, 1967; CONNOR et al., 2000; HAGER, 1998; BENDER et al., 1998; NEY-NIFLE 

e MANGEL, 2000). Além da extinção de espécies, a área de habitat disponível pode estar 

relacionada às taxas de migração de indivíduos e até mesmo a outros eventos, como a 

especiação (LOSOS e SCHLUTER, 2000). O tipo de relação com a área remanescente varia 

em função da espécie considerada, sendo determinada pelo número mínimo de indivíduos de 

uma população viável e pelo tamanho do território ocupado pela espécie (METZGER, 1999), 

características relacionadas a alguns aspectos biológicos e ecológicos, como o tamanho do 

corpo e taxa de dispersão da espécie (HAGER, 1998). Teoricamente a riqueza de espécies 

diminui quando a área do fragmento fica menor do que as condições mínimas necessárias para 

a sobrevivência das populações (SAUNDERS et al., 1991). A relação entre área e abundância 

pode ser positiva, quando a espécie é sensível à redução do habitat ao qual está intimamente 

associada, ou negativa, tratando-se em geral de espécies não-endêmicas, que podem estar 
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sendo beneficiadas com a menor porção deste ambiente na paisagem (EWERS e DIDHAM, 

2006). 

O isolamento entre os fragmentos de habitat também é muito importante em paisagens 

fragmentadas, uma vez que quebra os padrões de distribuição natural das espécies e força 

espécies a utilizar os ambientes que circundam os fragmentos de habitat (EWERS e 

DIDHAM, 2006).  Associada ao isolamento, a conectividade pode ser definida como a 

capacidade que a paisagem apresenta para facilitar o fluxo biológico (TAYLOR et al., 1993). 

Em geral, quanto maior a perda de habitat menor conectividade, o que pode resultar entre 

outras coisas, na diminuição da diversidade genética entre as populações, decorrente do 

isolamento (FAHRIG, 2003).  

A forma do fragmento está diretamente relacionada ao efeito de borda (EWERS e 

DIDHAM, 2006), definido por uma série de mudanças físicas e biológicas que ocorrem nos 

limites entre dois tipos de ecossistemas, como na transição entre habitat florestal e matriz 

(FISCHER e LINDENMAYER, 2007). Fragmentos com formas complexas têm maior 

proporção de bordas, o que acentua a diminuição da área interior, consequentemente 

permitindo mudanças nas condições microclimáticas e a colonização por espécies invasoras 

(SAUNDERS et al., 1991). Além da forma, a qualidade da matriz é crucial na determinação 

da abundância e composição de espécies em paisagens fragmentadas, pois afeta a dispersão e 

movimentação de indivíduos (GASCON et al., 1999). A habilidade das espécies de utilizar os 

recursos da matriz pode alterar a intensidade dos efeitos da fragmentação (EWERS e 

DIDHAM, 2006). Espécies generalistas podem manter maiores populações em paisagens 

fragmentadas do que espécies especialistas, que dependem exclusivamente dos recursos dos 

remanescentes de habitat (ANDRÉN, 1997).  

Características ambientais e da vegetação também podem constituir fatores muito 

importantes na estruturação da biodiversidade em paisagens fragmentadas (VALLAN, 2000; 

JELLINEK et al., 2004). A conversão de ambientes florestais contínuos em fragmentos 

pequenos e desconectados resulta em uma série de mudanças no ambiente, como a 

degradação da qualidade do habitat (WILCOX e MURPHY, 1985; HARISON e BRUNA, 

1999). Além disso, diversos processos ecológicos são alterados nos fragmentos, como a 

dinâmica florestal, ciclagem de nutrientes e estocagem de carbono (LAURANCE, 2008). 

Mudanças físicas na estrutura da vegetação e microclima, bem como alterações na 

temperatura, velocidade do vento, umidade e insolação, principalmente nas áreas mais 

próximas às bordas dos fragmentos, são características que podem ter grande influência sobre 
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a persistência de espécies, mas que não são comumente consideradas em estudos sobre 

fragmentação (SAUNDERS et al., 1991; HARISON e BRUNA, 1999, LAURANCE, 2008).  

Anfíbios têm sofrido declínios populacionais em todas as partes do mundo, causados 

pela atuação isolada ou sinérgica de diversos fatores, entre os quais se destacam a perda de 

habitat e a modificação dos ambientes naturais (YOUNG et al., 2004; BEEBEE e GRIFFTHS, 

2005). Intensamente ameaçada pela perda de habitat e fragmentação florestal, a Mata 

Atlântica abriga uma das maiores diversidades de anfíbios do mundo (YOUNG et al., 2004), 

concentrando a maior parte dos registros de declínios e espécies ameaçadas de anfíbios no 

Brasil (SILVANO e SEGALLA, 2005). 

O conhecimento existente sobre os efeitos da perda de habitat e fragmentação em 

anfíbios evidencia resposta positiva ao aumento da área de floresta na paisagem e negativa ao 

isolamento dos remanescentes e aumento de perturbações (CUSHMAN, 2006; GARDNER et 

al., 2007). A existência de um limiar de fragmentação para estas espécies não é comprovada, 

embora alguns estudos sugiram que os efeitos da configuração dos fragmentos passam a ser 

mais importantes para os anfíbios do que o efeito da redução de área em paisagens com 10 a 

30 % de cobertura vegetal remanescente, assim como observado para outros grupos (GIBBS, 

1998; HOMAN et al., 2004). Diferenças na riqueza de espécies entre ambientes de floresta 

contínua e fragmentos florestais na Amazônia, considerando a invasão de espécies de área 

aberta nos fragmentos e áreas de borda, evidenciam a sensibilidade de algumas espécies e a 

plasticidade de outras em resposta a modificações no ambiente (TOCHER et al., 1997; 

GASCON et al., 1999). Variações na riqueza e abundância de anfíbios em paisagens 

fragmentadas dependem tanto de características de composição e configuração (e.g. 

porcentagem de habitat remanescente, tamanho dos fragmentos e isolamento) como de 

características ambientais (VALLAN, 2000; DIXO, 2005). Além das características da 

paisagem, o microclima, a disponibilidade de ambientes e a presença de corpos d’água, são 

características decisivas para a manutenção da abundância e riqueza de espécies de anfíbios 

na paisagem (VALLAN, 2000).   

Os efeitos da perda de habitat e fragmentação sobre anfíbios relacionam-se ao 

potencial reprodutivo que apresentam, sua habilidade de dispersão, tamanho da área de vida, 

especificidade de habitats e outras características ecológicas (CUSHMAN, 2006). Anfíbios 

que apresentam hábitos florestais apresentam diferentes histórias de vida, hábitos reprodutivos 

e habitat preferencial, sendo influenciados de maneira distinta pela modificação de seus 

ambientes em relação a espécies de hábitos não associados a florestas (DIXO e MARTINS, 

2008). Espécies florestais que apresentam reprodução associada a corpos d’água tendem a ser 
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afetados em curto prazo pelos efeitos da perda de habitat e fragmentação, em razão de uma 

maior exposição a predação, desidratação e outros fatores decorrentes de sua necessidade de 

atravessar ambientes hostis para a reprodução (CUSHMAN, 2006; BECKER et al., 2007). Do 

contrário, espécies florestais com reprodução associada a ambientes terrestres, que não 

necessitam sair do fragmento para reproduzir, estariam menos expostas a estas ameaças, 

sendo pouco afetadas pelos efeitos da fragmentação florestal a curto-prazo, mas severamente 

ameaçadas por modificações na estrutura da vegetação e características ambientais, como 

umidade da serapilheira (PEARMAN, 1997; CUSHMAN, 2006).  

Apesar do número crescente de estudos que integram os efeitos da perda de habitat e 

fragmentação florestal sobre os anfíbios (GARDNER et al., 2007), poucos estudos foram 

desenvolvidos no domínio da Mata Atlântica (DIXO, 2001; SILVANO et al., 2003; DIXO, 

2005; DIXO e MARTINS, 2008). Para contribuir com a compreensão dos efeitos da 

modificação de ambientes naturais sobre a biodiversidade, este trabalho tem como objetivos: 

(1) verificar a influência de características da paisagem sobre a riqueza e abundância de 

anfíbios anuros de serapilheira em fragmentos de Mata Atlântica nos municípios de Tapiraí e 

Piedade, e (2) identificar as características da paisagem mais importantes a serem 

consideradas na elaboração de estratégias de conservação para os anfíbios da região.  

 

3.2 Material e Métodos 
 

Área de Estudo 

 

O estudo foi realizado em 15 remanescentes florestais localizados nos municípios de 

Tapiraí e Piedade, Planalto Atlântico de São Paulo (47º20’ a 47º27’ O; 23º49’ a 23º57’ S). 

Inseridos em uma paisagem de Mata Atlântica fragmentada de 10.000 ha com 

aproximadamente 50% de cobertura vegetal remanescente, estes fragmentos constituem 

importantes remanescentes de floresta ombrófila densa na região, encontram-se em estádios 

intermediários e avançados e de sucessão, e estão envolvidos por uma matriz heterogênea, 

constituída em sua maioria por ambientes de pastagens e agricultura (ver detalhes no Capítulo 

2).  
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Amostragem da Herpetofauna 

 

A amostragem dos anfíbios anuros de serapilheira foi realizada em cada um dos 15 

fragmentos florestais por meio de armadilhas de interceptação e queda com cercas-guia, 

durante quatro campanhas intensivas de oito dias, distribuídas em dois verões consecutivos 

(ver Capítulo 2). Os dados de riqueza de espécies e abundância utilizados correspondem à 

soma das duas estações chuvosas amostradas, uma vez que não existem diferenças 

significativas na abundância e composição de espécies de anuros entre os dois anos 

consecutivos de amostragem (Capítulo 2).  

 

Amostragem das variáveis ambientais 

 

Foram amostradas em cada um dos 15 fragmentos florestais oito variáveis ambientais 

relacionadas ao microambiente dos anfíbios anuros de serapilheira e estrutura da vegetação 

encontrada em cada localidade. Consideramos neste trabalho as seguintes variáveis: 

profundidade da serapilheira, volume de galhos caídos, disponibilidade de artrópodes, altura 

do dossel, abertura do dossel, e densidade de folhagem em três estratos da floresta, conforme 

explicado no Capítulo 2.  

 

Amostragem das variáveis da paisagem 

 

Para a amostragem de variáveis estruturais da paisagem em que estão inseridos os 

fragmentos florestais foi utilizado mapeamento detalhado feito a partir de fotografia aérea 

SPOT na escala de 1/10.000, obtida no ano de 2005. As variáveis da estrutura da paisagem 

foram medidas em uma circunferência de 800 metros de raio ao redor de cada um dos 15 

fragmentos amostrados (Figura 1). As circunferências (buffers) foram construídas utilizando 

como referência a coordenada geográfica da primeira armadilha de queda da linha instalada 

em cada uma das 15 localidades amostradas, com auxílio do programa ArcGIS 9.2 (ESRI, 

2006). Em cada circunferência foram calculadas as seguintes métricas: (1) área do fragmento, 

(2) porcentagem de cobertura vegetal, (3) porcentagem de água, (4) desconexão de hábitat 

(habitat split), (5) distância ao corpo d’água mais próximo, (6) número de fragmentos, (7) 

total de borda, (8) forma média dos fragmentos, (9) média do perímetro/área dos fragmentos, 

(10) média da distância ao vizinho mais próximo, (11) índice de agregação dos fragmentos e 

(12) índice de coesão.   
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Figura 1. Mapeamento realizado a partir de imagem SPOT em escala 1/10.000 da paisagem fragmentada de 

Tapiraí e Piedade, SP.  Os pontos representam a localização geográfica das armadilhas utilizadas para 
a captura de anfíbios em cada fragmento amostrado e as circunferências delimitam a área para tomada 
de medida das métricas de paisagem. 
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Para o cálculo das métricas 1-5 utilizamos o programa ArcGIS 9.2 (ESRI, 2006). As 

demais foram calculadas no programa Fragstats 3.3 (Mc GARIGAL e MARKS, 1995), a 

partir de imagem do tipo raster com resolução de 10 metros. As variáveis da estrutura da 

paisagem calculadas para cada uma das 15 circunferências são apresentadas na Tabela 1 e 

descrições detalhadas de cada métrica podem ser encontradas no Apêndice 3A. 

 

Análise dos dados 

 

As espécies de anfíbios foram separadas em grupos de acordo com o habitat 

preferencial (florestais ou não florestais) e o tipo de reprodução que apresentam (larva 

aquática ou desenvolvimento terrestre). Adotamos a classificação utilizada por Becker et al. 

(2007), que de acordo com a base de dados Global Amphibian Assessment (IUCN et al., 2006) 

considera o habitat preferencial das espécies e a grande diversidade de modos reprodutivos 

que o grupo apresenta.  

Para representar as variações ambientais na estrutura da vegetação e ambiente 

utilizado pelos anuros de serapilheira, as características ambientais amostradas em cada um 

dos 15 fragmentos florestais foram sintetizadas por uma Análise de Componentes Principais 

(ACP), realizada no programa MVSP 3.1 (KOVACH, 1999). Considerando a importância das 

variações ambientais em paisagens fragmentadas, os primeiros eixos resultantes desta análise 

foram considerados para análise das relações entre as características da paisagem sobre a 

taxocenose de anfíbios de serapilheira.  

As variáveis da paisagem foram submetidas, em conjunto com as variáveis sintéticas 

que representam as variações ambientais, ao teste de correlação de Spearman realizado no 

programa Statistica 6.0 (STATSOFT, 2001). Com base nos resultados deste teste foram 

selecionadas apenas as variáveis menos correlacionadas entre si (r < 0,50).  

Para determinar a relação entre cada uma destas métricas da paisagem e a riqueza de 

espécies e abundância de anfíbios anuros de serapilheira utilizamos modelos de regressão 

linear múltipla no programa Statistica 6.0 (STATSOFT, 2001). Consideramos como variáveis 

dependentes a riqueza e abundância de anfíbios de hábitos florestais com desenvolvimento 

terrestre (FT), de hábitos florestais com larva aquática (FA) e espécies de áreas abertas com 

larva aquática (AA), assim como a abundância das espécies mais comuns na região. Foram 

consideradas comuns todas as espécies com mais de 50 indivíduos capturados.   
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Tabela 1. Características da paisagem das circunferências de 800 metros de raio definidas ao redor de cada uma das 15 localidades amostradas em Tapiraí e Piedade, SP.  
 
 

Fragmentos 
florestais 

Área  
(ha) 

Mata  
(%) 

Água 
(%) 

HS 
(%) 

Dista 
(m) 

NP TE 
(m) 

SHAPE P/Área ENN 
(m) 

Clumpy Cohesion 

1 2,17 42,42 3,26 36,87 180,38 7 13220 1,67 502,57 62,45 0,94 99,07 
2 1,95 47,60 6,77 38,22 43,91 11 16200 1,64 1104,56 56,89 0,93 98,93 
3 1,94 52,61 14,44 40,78 294,86 12 15240 1,43 1202,74 37,52 0,93 98,87 
4 1,62 42,15 9,82 43,20 12,00 16 20650 1,64 555,58 60,29 0,90 97,71 
5 1,35 30,66 4,67 51,86 147,75 19 14950 1,57 661,68 51,95 0,91 95,81 
6 1,23 38,39 6,16 45,79 2,28 10 16240 1,78 550,35 42,96 0,92 98,31 
7 1,44 29,24 22,19 55,52 114,73 18 12530 1,44 1231,63 88,96 0,92 96,74 
8 1,38 38,35 9,44 40,53 56,76 13 19150 1,63 1326,19 68,77 0,91 98,08 
9 1,40 28,35 6,57 51,94 45,35 20 15010 1,50 789,61 62,27 0,90 96,54 
10 0,66 41,50 7,67 39,65 34,14 11 15010 1,61 687,45 46,73 0,93 98,81 
11 0,71 36,91 10,79 52,00 140,78 13 18420 1,71 429,76 51,37 0,91 97,29 
12 0,77 43,28 4,21 36,15 199,98 20 23440 1,70 665,37 34,59 0,88 97,44 
13 0,74 29,46 6,58 47,66 136,27 19 16260 1,54 690,37 73,38 0,90 96,23 
14 0,68 31,54 21,86 54,22 351,37 17 15520 1,59 920,01 68,13 0,90 97,33 
15 0,69 27,62 14,53 52,58 6,23 10 10260 1,63 504,65 146,81 0,92 96,52 

 
Métricas: Área (ha) = área do fragmento em hectares, Mata (%) = porcentagem de cobertura vegetal remanescente, Água (%) = porcentagem de corpos 
d’água, HS (%) = desconexão de habitat ou porcentagem de rios que ocorrem fora do habitat florestal, Dista (m) = distância em linha reta ao corpo d’água 
mais próximo, NP = número de fragmentos, TE = total de borda, Shape = forma média dos fragmentos, P/Area = índice perímetro/área dos fragmentos, ENN 
= distância média ao vizinho mais próximo, Clumpy = índice de agregação dos fragmentos e Cohesion = índice de coesão dos fragmentos. 
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Para testar o efeito individual de cada métrica, eliminando possíveis variações 

ambientais entre os fragmentos, incluímos entre as variáveis independentes: cada uma das 

métricas de paisagem escolhida e as variáveis sintéticas das variações ambientais, resultantes 

da análise de componentes principais. A existência de relação significativa entre cada variável 

dependente e determinada variável da paisagem foi verificada nas regressões parciais 

significativas, com intervalo de confiança de 95%.  

Nos casos em que mais de uma variável da estrutura da paisagem apresentou relação 

significativa com a variável dependente foram construídos novos modelos de regressão 

múltipla, considerando como variáveis independentes todas as métricas significativamente 

relacionadas à variável dependente e não correlacionadas entre si, de acordo com o teste de 

correlação de Spearman (r < 0,50). Os resultados das correlações parciais foram usados para 

identificar a contribuição relativa de cada uma das variáveis independentes incluídas no 

modelo de regressão.  

 

3.3 Resultados 

 

3.3.1 Anfíbios anuros de serapilheira 
 

Nos fragmentos amostrados capturamos 2.117 indivíduos pertencentes a 8 famílias, 12 

gêneros e 20 espécies (Tabela 2). Metade das espécies capturadas apresenta hábito florestal e 

desenvolvimento terrestre (10 spp.), enquanto espécies florestais com larva aquática (5 spp.) e 

espécies de áreas abertas com larva aquática (5 spp) representam 25% do total de espécies 

capturadas na região (Tabela 2).  

A espécie mais abundante na região é Rhinella ornata, correspondendo a 37,0% do 

total de indivíduos capturados. Também foram consideradas espécies comuns outras sete 

espécies: Proceratophrys boiei (19,8%), Cycloramphus acangatan (13,5%), Physalaemus 

olfersii (10,6%), Rhinella icterica (5,5%), Leptodactylus cf. marmoratus (3,9%), 

Physalaemus cuvieri (3,6%) e Ischnocnema guentheri (2,8%). As demais 11 espécies 

capturadas nos fragmentos florestais da região foram consideradas pouco representativas ou 

raras, sendo que para seis delas foi coletado apenas um indivíduo (Tabela 2).  
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Tabela 2. Abundância e riqueza de espécies de anfíbios anuros capturados nos 15 fragmentos amostrados e no total.  
 
 

   Fragmentos florestais  
Espécie Habitat Reprodução 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Abundância 
Brachycephalus hermogenesi F T  2              2 
Crossodactylus caramaschii F A 3 1 19 3    10        36 
Cycloramphus acangatan F T 48 14 13 29 35 4 15 0 10 6 19 18 52 2 21 286 
Haddadus binotatus F T      1   1   1 3   6 
Hylodes phyllodes F A   1             1 
Ischnocnema aff. hoehnei F T         1       1 
Ischnocnema cf. lactea F T              1  1 
Ischnocnema cf. parva F T   1           1  2 
Ischnocnema guenteri F T 10 3  3 2 5 2 5 3 2  3 13 2 8 61 
Ischnocnema parva F T       1         1 
Leptodactylus cf. marmoratus F T 6 9 9 6 5 2 2 2 3  13 2 16 6 2 83 
Leptodactylus cf. ocellatus A A         1      1 2 
Leptodactylus mystacinus A A         1  1     2 
Myersiella microps F T   1             1 
Odontophrynus americanus A A 1 1  1     4       7 
Physalaemus cuvieri A A  2 6 6 4 1 6 3 6 5 11 2 11 7 8 78 
Physalaemus olfersii F A 4 8 28 23 8 31 21 24 2 8 37 21 2 6 2 225 
Proceratophrys boiei F A 27 8 30 115 31 17 40 36 72 5 6 8 9 5 11 420 
Rhinella icterica F A 46 4 2 7 15 1 3 1 17 10 3 2 5  2 118 
Rhinella ornata A A 157 80 16 55 141 30 65 28 17 75 33 6 25 9 47 784 
Abundância total  - - 302 132 126 248 241 92 155 109 138 111 123 63 136 39 102 2.117 
Riqueza total - - 9 11 11 10 8 9 9 8 13 7 8 9 9 9 9 20 
 
Habitat: F = florestal, A = áreas abertas; Reprodução: T = larva com desenvolvimento terrestre, A = larva aquática. 
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3.3.2 Variações ambientais 
 

Os dois primeiros eixos da Análise de Componentes Principais (ACP) realizada com 

as oito variáveis de estrutura da vegetação e ambiente amostradas nos 15 fragmentos 

representaram juntos 50,5% da variação dos dados. O primeiro eixo da análise (PC1) 

representa um gradiente de perturbação ambiental, que aumenta em valor conforme aumenta a 

densidade de sub-bosque e o volume de galhos caídos nos fragmentos. Este eixo explica a 

maior parte da variação contida nos dados (28,3% da variação; autovalor = 0,139). O segundo 

eixo (PC2), apesar de menos explicativo (22,2% da variação; autovalor = 0,109) pode ser 

interpretado também como um gradiente de qualidade da vegetação, variando desde áreas 

com dossel mais aberto e maior densidade de sub-bosque até áreas com maior altura do dossel 

e maior profundidade de serapilheira (Figura 2). 

 
Figura 2. Diagrama de ordenação (biplot) das 15 localidades amostradas em Tapiraí e Piedade, em relação aos dois 

primeiros eixos da Análise de Componentes Principais (ACP) realizada a partir de oito variáveis ambientais. 
Autovalor do eixo 1 = 0,139 (28,3% de variância) e autovalor do Eixo 2 = 0,109 (22,2% de variância). 
Variáveis ambientais: ABERDOSS = abertura do dossel; ALTDOSS = altura do dossel; ARTROP = 
disponibilidade de artrópodes; DF (<5m) = densidade do sub-bosque no estrato inferior, até cinco metros de 
altura; DF (5-10m) = densidade do sub-bosque no estrato entre cinco e dez metros de altura; DF (>10m) = 
densidade do sub-bosque no estrato maior que dez metros de altura; GALHOS = volume de galhos caídos; 
PROFS = profundidade de serapilheira. 
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3.3.3 Correlação entre as variáveis  
 

A maioria das variáveis de estrutura da paisagem apresenta correlações significativas 

entre si, mas não são significativamente relacionadas às duas variáveis que representam as 

variações ambientais (Apêndice 3B). Por apresentar-se menos correlacionada a outras 

métricas em relação a porcentagem de mata; e também por ser uma medida de quantidade de 

habitat em escala mais local, a métrica de composição utilizada para descrever a quantidade 

de habitat na paisagem foi a área do fragmento (Área). Outras cinco variáveis não 

correlacionadas entre si foram selecionadas para inclusão nos modelos de regressão múltipla. 

A porcentagem de água na paisagem (Água (%)) foi escolhida porque pode representar uma 

característica bastante importante para os anfíbios, uma vez que estes podem utilizar o recurso 

como habitat e como sítio de reprodução. Ainda considerando a dependência de ambientes 

aquáticos, selecionamos a medida de distância ao corpo d’água mais próximo (Dista), que 

representa o isolamento em relação ao sítio reprodutivo. A forma média dos fragmentos 

(SHAPE) também foi selecionada porque representa uma medida de configuração 

frequentemente utilizada em estudos que consideram características da paisagem, além de 

estar diretamente relacionada ao efeito de borda, responsável por uma série de impactos 

negativos sobre a biodiversidade. Como medida de isolamento ou conectividade foram 

selecionadas a média da distância ao vizinho mais próximo (ENN) e o índice de coesão 

(COHESION), como fatores que podem atuar diretamente no fluxo de indivíduos e 

manutenção das populações em áreas fragmentadas.  

 

3.3.4 Influência da estrutura da paisagem  
 

Entre os anfíbios de serapilheira, os anuros de hábitos florestais e larva aquática 

apresentaram tanto a riqueza quanto a abundância significativamente relacionadas a variáveis 

da estrutura da paisagem. Os anuros de áreas abertas e larva aquática apresentaram apenas a 

abundância significativamente relacionada a alguma característica da paisagem, enquanto os 

anuros de hábitos florestais e desenvolvimento terrestre não apresentaram relações 

significativas (Tabela 3). A riqueza de espécies de anuros florestais e larva aquática mostrou-

se positivamente relacionada à área do fragmento e ao índice de coesão, evidenciando a que 

estas espécies apresentam sensibilidade a redução do habitat e aumento do isolamento entre os 

remanescentes (Tabela 3, Figura 3A e 3B). A abundância do mesmo grupo de espécies 

também foi positivamente relacionada à área do fragmento (Tabela 3, Figura 3C).  
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Como esperado, a abundância de anuros de áreas abertas foi negativamente 

relacionada ao índice de coesão, sugerindo que estas espécies são mais abundantes em 

paisagens com maior isolamento entre os remanescentes florestais (Tabela 3, Figura 3D).   

Quando consideramos os efeitos das variáveis da paisagem sobre cada espécie, 

verificamos que entre as oito mais abundantes, quatro espécies apresentaram abundância 

significativamente associadas a alguma característica de estrutura da paisagem (Tabela 3). A 

espécie Proceratophrys boiei apresentou abundância positivamente relacionada ao  aumento 

da área do fragmento (Figura 4A), enquanto Physalaemus olfersii apresentou abundância 

negativamente relacionada à maior distância entre os fragmentos (Figura 4B). Ao contrário do 

esperado, a abundância de Rhinella icterica mostrou-se negativamente relacionada à 

porcentagem de água presente na paisagem (Figura 4C). A espécie típica de áreas abertas, 

Physalaemus cuvieri, apresentou abundância negativamente associada ao aumento da área do 

fragmento e a um maior índice de coesão (Figura 4D e 4E).  
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Tabela 3. Estatísticas das regressões parciais resultantes de modelos de regressão múltipla contendo a variável 

dependente, uma métrica e os dois eixos da análise de componentes principais, representando as variações 

ambientais. Resultados significativos são destacados em negrito.  

 
Variável  Métrica            estatísticas                 Métrica estatísticas 

dependente  F p- 
valor 

R²  F p-
valor 

R² 

         
Área 17,233 0,001 0,594 SHAPE 0,123 0,731 - 
Água (%) 0,757 0,402 - ENN  1,442 0,254 - Riqueza  

FA Dista  0,084 0,777 - Cohesion 7,742 0,017 0,338
         

Área  9,710 0,009 0,494 SHAPE 0,089 0,769 - 
Água (%) 2,690 0,129 - ENN  0,466 0,517 - *Abundância  

FA Dista  0,062 0,807 - Cohesion 1,173 0,301 - 
         

Área  <0,001 0,975 - SHAPE 1,972 0,187 - 
Água (%) 0,915 0,359 - ENN  0,633 0,442 - Riqueza  

FT Dista 0,147 0,708 - Cohesion 1,638 0,226 - 
         

Área  0,326 0,579 - SHAPE 0,018 0,895 - 
Água (%) 1,094 0,317 - ENN  0,795 0,391 - *Abundância  

FT Dista 0,303 0,592 - Cohesion 1,468 0,250 - 
         

Área  0,247 0,628 - SHAPE 0,020 0,887 - 
Água (%) 0,303 0,592 - ENN  0,588 0,459 - Riqueza  

AA Dista  1,300 0,278 - Cohesion 0,770 0,398 - 
         

Área  3,861 0,075 - SHAPE 3,744 0,079 - 
Água (%) 2,438 0,146 - ENN  1,557 0,237 - *Abundância  

AA Dista  0,919 0,358 - Cohesion 4,674 0,053 0,317
         

Área  2,616 0,134 - SHAPE 0,320 0,582 - 
Água (%) 1,125 0,311 - ENN  0,101 0,756 - *Rhinella  

ornata Dista <0,001 0,985 - Cohesion 0,674 0,429 - 
         

Área  5,237 0,042 0,372 SHAPE 0,764 0,400 - 
Água (%) 0,083 0,777 - ENN  0,002 0,961 - *Proceratophrys boiei 
Dista 0,188 0,672 - Cohesion 0,086 0,774 - 

         
Área 0,018 0,893 - SHAPE 0,020 0,890 - 
Água (%) 1,341 0,271 - ENN  0,468 0,536 - *Cycloramphus 

acangatan Dista  0,010 0,920 - Cohesion 1,486 0,248 - 
 

                (continua) 
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Tabela 3.  (continuação) 
 

Variável  Métrica estatísticas Métrica estatísticas 

dependente  F p-
valor 

R²  F p-
valor 

R² 

         
Área  0,013 0,908 - SHAPE 1,138 0,308 - 
        
Água (%) 0,163 0,693 - ENN 6,123 0,030 0,287 

*Physalaemus 
olfersii 

Dista 0,009 0,922 - Cohesion 1,596 0,232 - 
         

Área  1,568 0,236 - SHAPE 0,004 0,945 - 
Água (%) 6,658 0,025 0,331 ENN <0,001 0,993 - 

*Rhinella  
icterica 

Dista 0,007 0,931 - Cohesion <0,001 0,990 - 
         

Área  0,489 0,498 - SHAPE 0,090 0,768 - 
Água (%) 0,002 0,957 - ENN  0,014 0,904 - 

*Leptodactylus  
cf. marmoratus 

Dista  2,083 0,176 - Cohesion 0,275 0,609 - 
         

Área  6,461 0,027 0,304 SHAPE 3,785 0,077 - 
Água (%) 4,265 0,063 - ENN 0,629 0,444 - 

*Physalaemus 
cuvieri 

Dista 1,204 0,295 - Cohesion 4,783 0,051 0,331 
         

Área 0,346 0,567 - SHAPE 0,312 0,587 - 
Água (%) 1,471 0,250 - ENN 3,560 0,085 - 

*Ischnocnema 
guentheri 

Dista  1,455 0,252 - Cohesion 0,139 0,716 - 
   (conclusão) 

 
*Valores transformados em logaritmo natural. Símbolos: FT = espécies de hábitos florestais e desenvolvimento terrestre, 
FA = espécies de hábitos florestais e larva aquática, AA = espécies de áreas abertas e larva aquática. Métricas: Área = 
área do fragmento em ha., Água (%) = porcentagem de água na paisagem, Dista = distância mínima em linha reta ao 
corpo d’água mais próximo, SHAPE = forma média dos fragmentos na paisagem, ENN = distância média ao vizinho 
mais próximo, Cohesion = índice de coesão dos fragmentos. 
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Figura 3. Regressões parciais significativas entre as métricas de paisagem e a riqueza de espécies e abundância dos grupos de anfíbios anuros de serapilheira encontrados nos 

fragmentos florestais de Tapiraí e Piedade, SP.  
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Figura 4. Regressões parciais significativas entre as variáveis da estrutura da paisagem e as espécies de anfíbios anuros de serapilheira mais abundantes nos fragmentos 

florestais de Tapiraí e Piedade, SP.  
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   Apenas a riqueza de espécies de anuros de hábitos florestais e larva aquática e a 

abundância de Physalaemus cuvieri foram significativamente correlacionadas a mais de uma 

métrica de paisagem, e coincidentemente para ambos os casos as métricas relacionadas foram 

a área do fragmento e o índice de coesão (Tabela 4). Para a riqueza de espécies de hábitos 

florestais com larva aquática, quando consideradas as duas métricas no mesmo modelo, o 

índice de coesão não apresenta relação parcial significativa, enquanto a área do fragmento é 

capaz de explicar mais de 40% da variação da riqueza destas espécies nos fragmentos 

florestais (R² = 0,43, p = 0,004, Tabela 4). Para Physalaemus cuvieri isoladamente os 

resultados indicam que a área do fragmento não apresenta relação parcial significativa, 

enquanto o índice de coesão é responsável por mais de 30% da variação de sua abundância 

(R² = 0,33, p = 0,024, Tabela 4).  

 
Tabela 4. Estatísticas das regressões múltiplas realizadas com a área do fragmento (Área) e o índice de coesão 

(COHESION) sobre a riqueza de espécies florestais de reprodução aquática (FA) e abundância de 
Physalaemus cuvieri nos fragmentos florestais de Tapiraí e Piedade, SP.  

 
 R² 

Total 
 

F 
P-valor 
Total 

Variável 
selecionada 

P-valor 
Parcial 

   Riqueza FA 0,438 6,464 0,012 Constante 
Área 
COHESION 

0,320 
0,004 
0,448 

*Physalaemus cuvieri 0,331 6,443 0,024 Constante 
Área 
COHESION 

0,097 
0,173 
0,024 

* Valor transformado em logaritmo natural. 
 

 

3.4 Discussão 

 

3.4.1 Influência de características da paisagem 
 

Espécies de anfíbios que apresentam hábitos florestais e larva aquática provavelmente 

apresentam maiores taxas de dispersão, uma vez que geralmente necessitam sair do fragmento 

florestal em que vivem para reproduzir (CUSHMAN, 2006). Este tipo de comportamento 

provavelmente torna estas espécies mais sensíveis aos efeitos da perda de habitat e 

fragmentação florestal, pois estão expostas a um maior risco de mortalidade, à medida que 
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ficam mais expostas a predação, desidratação e outros fatores que devem ser amplificados na 

matriz entre habitats (CUSHMAN, 2006; BECKER et al., 2007).  

Nos fragmentos florestais de Tapiraí e Piedade a área do fragmento mostrou-se 

fortemente relacionada à riqueza e abundância deste grupo, evidenciando a sensibilidade 

destas espécies à redução de habitat. Adicionalmente, fragmentos florestais maiores tendem a 

não sofrer tanto as alterações micro-climáticas e físicas causadas pelo processo de 

fragmentação quanto remanescentes de tamanho reduzido (SAUNDERS et al., 1991). Com 

menor área, menor diversidade de habitats e mais suscetíveis a alterações decorrentes do 

efeito de borda, estes remanescentes em geral devem comportar o tipo de ambiente necessário 

para a reprodução destas espécies, obrigando a migração reprodutiva dos adultos e o retorno 

dos jovens após a reprodução (BECKER et al., 2007).  

A abundância destas espécies mostrou-se ainda positivamente relacionada ao índice de 

coesão, evidenciando que a dispersão destas espécies é favorecida em paisagens com menor 

isolamento entre os fragmentos. Isto porque nos fragmentos que apresentam maior índice de 

coesão, a distância entre os fragmentos é menor, facilitando a dispersão destas espécies e o 

fluxo de indivíduos entre eles (SAUNDERS et al., 1991). Conseqüentemente, a necessidade 

de dispersão pela matriz não florestal existente entre os fragmentos é menor, diminuindo a 

exposição das espécies a fatores de ameaça (BECKER et al., 2007). Assim, a necessidade de 

dispersão até o ambiente aquático adequado para a reprodução e o aumento na taxa de 

mortalidade decorrente da maior exposição a ameaças fora do ambiente florestal são 

provavelmente as causas da menor riqueza de espécies e abundância deste grupo de anfíbios 

em fragmentos menores e mais isolados. 

Considerando cada espécie, observamos que a abundância de Proceratophrys boiei, 

Physalaemus olfersii e Rhinella icterica foi significativamente relacionada a diferentes 

métricas da paisagem. Pertencentes ao grupo das espécies de hábitos florestais com larva 

aquática, estas espécies apresentaram respostas distintas a modificações na paisagem, mas 

mantiveram o padrão do grupo, sensível tanto a perda de habitat quanto ao isolamento dos 

remanescentes.   

Proceratophrys boiei apresentou abundância positivamente relacionada a área do 

fragmento. Com hábitos florestais e distribuição geográfica ampla na Mata Atlântica, esta 

espécie possui reprodução associada a remansos de riachos ou poças de água localizadas no 

interior ou na borda de florestas (IZECKSOHN e CARVALHO-E-SILVA, 2001; HADDAD 

et al., 2008). Assim como observado para a riqueza e abundância de espécies com este tipo de 

comportamento, P.boiei provavelmente apresenta alta capacidade de dispersão, pois necessita 
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buscar ambientes aquáticos específicos para sua reprodução. Em função dos fragmentos 

pequenos possuírem menor diversidade de habitats e estarem sujeitos a modificações mais 

severas decorrentes da fragmentação, a abundância da espécie é maior em fragmentos 

maiores, evidenciando a sensibilidade da espécie à redução da área dos fragmentos.  

Physalaemus olfersii apresentou abundância negativamente relacionada ao aumento da 

distância entre os fragmentos, o que sugere que o isolamento entre os remanescentes é uma 

característica limitante para a sobrevivência desta espécie em paisagens fragmentadas. Por 

apresentar ampla distribuição na Mata Atlântica, hábitos florestais e reprodução associada a 

poças temporárias ou permanentes do interior ou borda de mata (HADDAD et al., 2008), a 

maior proximidade entre os fragmentos favorece o deslocamento natural e a dispersão de 

jovens e adultos no período de reprodução. Conseqüentemente, a abundância da espécie 

aumenta a medida que diminui o isolamento entre os fragmentos.  

Ao contrário do esperado, os resultados sugerem que a abundância de Rhinella icterica 

é menor a medida que aumenta a porcentagem de água disponível na paisagem. Amplamente 

distribuída na Mata Atlântica, esta espécie apresenta hábitos florestais e reprodução associada 

a corpos d’água, localizados em ambientes naturais ou modificados pelo homem 

(IZECKSOHN e CARVALHO-E-SILVA, 2001; HADDAD et al., 2008). Considerando a 

dependência de ambientes aquáticos para sua reprodução, a resposta apresentada pela espécie 

pode ser decorrente de alguma outra variável associada a quantidade de água disponível, não 

considerada em nossas análises.  

Espécies de áreas abertas e larva aquática tendem a não sofrer ou se beneficiar dos 

processos decorrentes da perda de habitat e fragmentação florestal, já que não estão 

associadas a florestas (DIXO, 2005; DIXO e VERDADE, 2006). Estas espécies podem tirar 

proveito das modificações no habitat, passando a ocupar bordas e invadir os remanescentes 

florestais (SAUNDERS et al., 1991). Em Tapiraí e Piedade, a abundância destas espécies é 

negativamente relacionada ao aumento da coesão entre os fragmentos, sugerindo que estas 

espécies apresentam maior ocorrência em áreas mais isoladas e com maior perda de habitat. 

Corroborando esta hipótese, Physalemus cuvieri, espécie pertencente ao grupo, apresentou 

abundância negativamente relacionada à área do fragmento. De hábitos generalistas, é típica 

de áreas abertas, esta espécie parece estar invadindo áreas florestais e é provável que esteja se 

beneficiando dos efeitos da perda de habitat florestal, assim como verificado na paisagem 

fragmentada de Caucaia do Alto, em área adjacente ao presente estudo (DIXO, 2005). O 

conhecimento disponível sobre o comportamento desta espécie em áreas fragmentadas, 
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permite afirmar que P. cuvieri é uma espécie oportunista, capaz de colonizar áreas florestais 

mais alteradas, como fragmentos de menor área e mais isolados.  

Apesar de serem a maioria das espécies, não encontramos padrões de riqueza e 

abundância de espécies de hábito florestal com desenvolvimento terrestre relacionados às 

variações na estrutura da paisagem. Estas espécies provavelmente apresentam maior 

associação às condições micro-climáticas dos fragmentos, e menor habilidade de dispersão, de 

forma diferente das espécies de hábito florestal e larva aquática, descritas acima. É possível 

que estas espécies, sejam igualmente afetadas pelos efeitos da perda de habitat e fragmentação 

em um maior período de tempo (CUSHMAN, 2006), em razão do confinamento resultante de 

seus hábitos e avanço da fragmentação florestal nestas áreas. Como a paisagem em que estão 

inseridos os fragmentos florestais amostrados apresenta pouca perda de habitat em escala 

ampla (ainda restam aproximadamente 50% de cobertura vegetal), a ausência de respostas 

para este grupo seria até esperada por ainda ser capaz de manter a riqueza de espécies e 

abundância inalteradas nesta condição.  

 

3.4.2 Características importantes para a conservação 
 

Entre todas as regressões parciais significativas, apenas a abundância de Physalaemus 

olfersii e Rhinella icterica não apresentaram relações significativas com a área do fragmento e 

o índice de coesão. Além de responsáveis pela maior parte da influência das características da 

paisagem sobre os anfíbios, estas duas variáveis foram juntas significativamente relacionadas 

à abundância de Physalaemus cuvieri e à riqueza de espécies de hábitos florestais com larva 

aquática.  

Em escala mais local do que qualquer outra medida de quantidade de habitat, a métrica 

de área do fragmento considera tanto efeitos da perda de habitat quanto mudanças na 

configuração dos remanescentes, decorrentes do processo de fragmentação (FAHRIG, 2003). 

Apesar de tratar-se de uma métrica que não permite isolar os efeitos da perda de habitat sobre 

as espécies, a redução da área do fragmento pode ser mais significativa para algumas espécies 

do que os efeitos da redução da totalidade de ambientes florestais na paisagem, dependendo 

da porcentagem de cobertura vegetal remanescente. Anfíbios anuros são organismos 

especialmente sensíveis a modificações nas condições locais do ambiente em que vivem pois 

podem apresentar alta especificidade de hábitat, capacidade relativamente baixa de 

deslocamento e dependência da água ou de microambientes úmidos para sobrevivência e 
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reprodução (DUELLMAN e TRUEB, 1994). Por apresentarem estas características, a redução 

do tamanho do fragmento em que vivem pode representar uma grande ameaça pois afeta 

diretamente as características locais do ambiente da espécie. Além da perda de habitat, 

fragmentos com tamanho reduzido apresentam em geral áreas modificadas pontualmente pelo 

efeito de borda, colonização de espécies invasoras e alterações no microclima, características 

que podem afetar negativamente os anfíbios.  

O índice de coesão descreve a conectividade física entre os remanescentes e, 

conseqüentemente, está positivamente correlacionado com a quantidade de habitat disponível. 

Quando há maior proporção de um determinado tipo de ambiente na paisagem, os fragmentos 

deste tipo tornam-se naturalmente mais coesos (Mc GARIGAL e MARKS, 1995). A 

quantidade de habitat disponível é característica muito importante para a sobrevivência de 

anfíbios em paisagens fragmentadas e, quando aliada a configuração dos remanescentes na 

paisagem como a dispersão ou coesão, pode ser fundamental para o fluxo de indivíduos e 

espécies entre os remanescentes.   

A área do fragmento parece ser mais importante para a riqueza de espécies de hábitos 

florestais com larva aquática, uma vez que foi a única métrica que apresentou valores de 

correlação parcial significativa quando considerada em conjunto com o índice de coesão. 

Áreas maiores apresentam maior disponibilidade de ambientes e são menos suscetíveis aos 

efeitos decorrentes da fragmentação, comportando maior número de espécies em relação a 

áreas menores. Medidas de conservação para estas espécies devem considerar prioritariamente 

a preservação de maiores fragmentos de floresta, considerando sempre a disponibilidade de 

sítios reprodutivos. Como medida subseqüente, propostas para o aumento da área de floresta 

disponível e outras que visam diminuir o isolamento efetivo entre os remanescentes são 

também interessantes.   

Physalaemus cuvieri apresenta padrão inverso, no qual o índice de coesão foi a única 

variável que apresentou valores de correlação parcial significativa quando considerada 

juntamente com a área do fragmento. Negativamente influenciada por este índice, esta espécie 

de áreas abertas e comportamento oportunista, é mais abundante em áreas com menor 

quantidade de habitat florestal disponível, onde os remanescentes estão naturalmente mais 

dispersos entre si. Por utilizar a matriz entre os fragmentos, paisagens com menor coesão 

entre os remanescentes apresentam maior abundância desta espécie, favorecendo a entrada e 

estabelecimento de populações nos fragmentos florestais. Conseqüentemente, a redução da 

área do fragmento atua como fator secundário na abundância desta espécie, favorecendo a 
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ocorrência de indivíduos em áreas menores, com maior efeito de borda e maior 

suscetibilidade a alterações ambientais causadas pela fragmentação.  

Em resumo, área do fragmento deve ser considerada em medidas de conservação dos 

anfíbios da região por envolver características locais importantes para sua manutenção, assim 

como o índice de coesão por considerar também o isolamento e configuração dos 

remanescentes além da quantidade de habitat disponível. Apesar de cada uma destas métricas 

apresentarem importância relativa diferente de acordo com características individuais de cada 

espécie ou grupo de espécies de anfíbios, estes dois conceitos são importantes em conjunto, 

porque mantém o habitat, favorecem o fluxo de populações e diminuem a suscetibilidade a 

espécies invasoras.  

 

3.5 Considerações Finais  
 

  Em regiões fragmentadas, modificações na estrutura da paisagem decorrentes da 

perda de habitat e fragmentação florestal são fatores muito importantes para a estruturação das 

comunidades de anfíbios, já que atuam diretamente sobre a abundância e ocorrência destes 

organismos. Por se tratar de um grupo muito diverso, a influência de cada uma das 

características da paisagem é espécie-específica e reflete a história natural e comportamento 

de cada espécie (HENLE et al., 2004; CUSHMAN, 2006). 

Nos fragmentos florestais de Tapiraí e Piedade, anfíbios anuros de hábitos florestais 

com larva aquática parecem ser as espécies mais sensíveis aos efeitos decorrentes da 

modificação da paisagem. Em razão da necessidade de dispersão até os sítios reprodutivos 

nem sempre presentes nos fragmentos florestais em que vivem, estas espécies devem 

apresentar maior habilidade de dispersão, estando mais expostas aos efeitos da redução de 

área e desconexão entre os habitats (BECKER et al., 2007). Espécies de hábito florestal com 

desenvolvimento terrestre ainda não parecem ser afetadas por estes efeitos na região, uma vez 

que o histórico de fragmentação é recente e ainda resta na paisagem grande quantidade de 

habitat remanescente. Em contrapartida, espécies de áreas abertas parecem estar sendo 

favorecidas pelos efeitos da perda e fragmentação de habitats, sugerindo que enquanto 

algumas espécies são muito sensíveis à fragmentação, outras espécies podem estar sendo 

beneficiadas (VALLAN, 2000).  

Apesar de ter os efeitos mais severos sobre as espécies do que qualquer um dos efeitos 

decorrentes do processo de fragmentação, a perda de habitat não é a única responsável por 
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alterações na distribuição e abundância das espécies de anfíbios em Tapiraí e Piedade. Além 

da área do fragmento, outros aspectos de configuração, como a coesão entre os remanescentes 

na paisagem, são características muito importantes a serem consideradas em medidas de 

conservação. Embora o conjunto de fragmentos de Tapiraí e Piedade ainda suporte um grande 

número de espécies de anfíbios, verificamos que fragmentos maiores e menos isolados 

geograficamente são capazes de manter maior riqueza de espécies e comunidades mais 

diversas. Assim, medidas de conservação que consideram o tamanho e isolamento dos 

remanescentes podem ser mais eficientes na conservação de anfíbios desta região do Planalto 

Atlântico de São Paulo. 
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Apêndice 3A 
Índices calculados para descrever a estrutura da paisagem em circunferências com 800 

metros de raio ao redor de cada fragmento florestal amostrado. 
 
 

Índice Nome Unid. Descrição Observação 
     

aÁREA  Área do fragmento ha Área do fragmento 
amostrado 

Considera somente o fragmento 
amostrado. 

aMATA%  Porcentagem de Mata % Proporção da 
paisagem coberta por 

mata 

Representa a quantidade de hábitat 
disponível na paisagem. 

aAGUA%  Porcentagem de 
corpos d’água 

% Proporção da 
paisagem coberta por 

corpos d’água 

Representa a quantidade de corpos 
d’água lênticos disponíveis na 

paisagem. 

aHS% Habitat split % Porcentagem do 
comprimento total dos 
rios na paisagem que 
não estão sobrepostos 

com a mata 

Quanto maior o índice maior é a 
vulnerabilidade das espécies 

florestais que necessitam atravessar 
porções de matriz para chegar ao 

sítio reprodutivo. 
bNP Número de 

fragmentos 
(Number of Patches) 

- Contagem do número 
absoluto de 

fragmentos de mata 
presentes na paisagem 

Não considera tamanho, distribuição 
ou densidade de fragmentos. 

Paisagens com maior número de 
fragmentos são indicativas de maior 

fragmentação. 
bTE Total de borda 

(Total Edge) 
m Comprimento total de 

borda de mata obtido 
pela soma do 

perímetro de todos os 
fragmentos de mata 

presentes na paisagem 

Quanto maior a quantidade de borda, 
mais recortada e fragmentada está a 

mata. 

bP/AREA_MN Razão Perímetro/Área 
(Perimeter-Area 

Ratio) 

- Média do índice de 
perímetro (m)/área 

(m²) de todos os 
fragmentos de mata na 

paisagem 

Pode variar com o tamanho do 
fragmento. Geralmente, quanto maior 
o índice, os fragmentos apresentam 

formas menos regulares. 

bSHAPE_MN Forma média 
(Shape) 

- Média do perímetro de 
cada fragmento 
dividido pelo 

perímetro mínimo 
possível para uma 

mancha compactada 
ao máximo, com a 

área correspondente. 

Índice de configuração que não varia 
com o tamanho do fragmento. 
Valores iguais a 1 representam 

formas mais compactas e o índice 
aumenta ao infinito quanto mais 
irregular é a forma do fragmento.  

cDISTA Distância ao corpo 
d’agua 

m Distância em linha reta 
do ponto de 

amostragem ao corpo 
d’agua mais próximo 

Representa o isolamento reprodutivo 
em relação a corpos d’água lênticos e 

lóticos na paisagem. 

  
 
 
 
 
 

                                       (continua) 
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 Apêndice 3A. 

 
 
 

((continuação) 

   

Índice Nome Unid. Descrição Observação 
 

c,aENN_MN 
 

Distância euclidiana 
ao vizinho mais 

próximo 
(Euclidean Nearest 

Neighbor) 

 
m 

 
Média da distância em 

linha reta borda a 
borda de cada um dos 
fragmentos de mata ao 

seu vizinho mais 
próximo 

 
Não considera o tamanho e distância 
a todos os fragmentos localizados na 

vizinhança do fragmento. 
 
 
 
 

cCLUMPY Agregação/Dispersão  
(Clumpiness) 

- É o desvio da 
proporção de 

fragmentos de mata 
adjacentes que 

ocorrem em relação a 
adjacências esperadas 
em uma distribuição 

randômica. 

Este índice se aproxima de -1 quando 
as manchas estão dispersas ao 
máximo, é igual a 0 quando as 

manchas estão distribuídas 
randomicamente e se aproxima de 1 
quando as manchas estão agregadas 

ao máximo. 

cCOHESION Coesão 
(Cohesion) 

- Mede a conectividade 
física entre os 

fragmentos florestais.  

Está relacionado a quantidade de 
mata remanescente. Quanto mais 
próximo de 0 a paisagem é menos 

conectada fisicamente, e o valor do 
índice aumenta quanto mais 

conectados estão os fragmentos. 
           (conclusão) 

Legendas: a = métricas de composição da paisagem, b = métricas de configuração, c = métricas de isolamento ou 
conectividade. 
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Apêndice 3B 
 

Correlações entre as variáveis sintéticas que representam as variações ambientais (PC1 e PC2) e as 12 variáveis da paisagem  
amostradas no raio de 800 metros ao redor de cada um dos fragmentos florestais amostrados em Tapiraí e Piedade, SP.  

Os valores significativos em destaque (p < 0,05 e r > 0,50) foram utilizados na seleção do conjunto de variáveis  
que serão correlacionadas à riqueza e abundância de anfíbios anuros de serapilheira. 

 
 PC1 PC2 Mata (%) Água (%) HS (%) Dista NP TE SHAPE PARA ENN CLUMPY COHESION Área (ha) 
PC1 1 0 0.10 -0.08 -0.27 0.24 0.06 0.30 0.27 -0.22 -0.20 -0.32 0.10 -0.38 
PC2 0 1 0.29 0.01 -0.19 0.48 0.25 0.24 -0.09 0.06 -0.40 -0.08 0.19 0.27 
Mata (%) 0.10 0.29 1 -0.26 -0.83 0.11 -0.45 0.42 0.18 0.17 -0.67 0.28 0.85 0.51 
Água (%) -0.08 0.01 -0.26 1 0.58 0.17 0.11 -0.36 -0.48 0.41 0.44 0.08 -0.16 -0.19 
HS (%) -0.27 -0.19 -0.83 0.58 1 -0.02 0.40 -0.44 -0.33 -0.07 0.53 -0.19 -0.76 -0.40 
Dista 0.24 0.48 0.11 0.17 -0.02 1 0.36 0.15 -0.45 0.33 -0.26 -0.14 -0.06 0.06 
NP 0.06 0.25 -0.45 0.11 0.40 0.36 1 0.34 -0.40 0.20 -0.07 -0.81 -0.72 -0.31 
TE 0.30 0.24 0.42 -0.36 -0.44 0.15 0.34 1 0.37 0.01 -0.66 -0.67 0.16 -0.07 
SHAPE 0.27 -0.09 0.18 -0.48 -0.33 -0.45 -0.4 0.37 1 -0.62 -0.21 -0.07 0.28 -0.20 
PARA -0.22 0.06 0.17 0.41 -0.07 0.33 0.20 0.01 -0.62 1 -0.02 0.09 0.16 0.32 
ENN -0.20 -0.40 -0.67 0.44 0.53 -0.26 -0.07 -0.66 -0.21 -0.02 1 0.18 -0.44 -0.16 
CLUMPY -0.32 -0.08 0.28 0.08 -0.19 -0.14 -0.81 -0.67 -0.07 0.09 0.18 1 0.57 0.50 
COHESION 0.10 0.19 0.85 -0.16 -0.76 -0.06 -0.72 0.16 0.28 0.16 -0.44 0.57 1 0.48 
Área (ha) -0.38 0.27 0.51 -0.19 -0.40 0.06 -0.31 -0.07 -0.20 0.32 -0.16 0.50 0.48 1 

 



 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCoonncclluussõõeess  GGeerraaiiss  
 



- As áreas de mata contínua e fragmentos florestais dos municípios de Tapiraí e Piedade 

apresentam elevada riqueza de espécies de anfíbios e répteis, mesmo expostas à intensa 

pressão com a ocupação humana e uso da terra para diversas finalidades;  

 

- A paisagem fragmentada de Tapiraí e Piedade não abriga a totalidade de espécies registrada 

para áreas de mata contínua adjacente, apesar de ainda manter elevada diversidade de anfíbios 

e lagartos de serapilheira; 

 

- O Parque Estadual do Jurupará e seu entorno imediato constituem grandes extensões de 

floresta contínua que apresentam grande importância para a manutenção da diversidade de 

anfíbios anuros e lagartos de serapilheira na região;  

 

- A fauna de anfíbios e répteis encontrada na região é típica de Floresta Atlântica Ombrófila 

Densa, podendo apresentar sobreposição de espécies associadas a fisionomias mais secas do 

interior do estado; 

 

 - A composição de espécies nos fragmentos e mata contínua relaciona-se à complexidade 

estrutural da vegetação e disponibilidade de microambientes; 
 

- A distribuição e composição de espécies de anfíbios e lagartos de serapilheira devem ser 

decorrentes da interação entre distância geográfica, alterações no microambiente, estrutura da 

vegetação, e fragmentação florestal;  

 

- A influência de características ambientais e de estrutura da paisagem sobre a herpetofauna é 

espécie-específica e reflete a história natural de cada espécie;  

 

- A perda de habitat e fragmentação florestal nos municípios de Tapiraí e Piedade exerce 

efeitos negativos sobre algumas espécies de anfíbios anuros de serapilheira e 

conseqüentemente sobre a diversidade local;  

 

- Espécies de anuros com hábitos florestais e reprodução associada a ambientes aquáticos são 

mais sensíveis, espécies com reprodução associada a ambientes terrestres parecem não ser 

afetadas, e espécies típicas de áreas abertas parecem ser beneficiadas com os efeitos da 

fragmentação florestal; 
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- Fragmentos maiores e menos isolados geograficamente são capazes de manter maior riqueza 

de espécies de anfíbios de e comunidades mais diversas; 

 

- Além da área do fragmento, outros aspectos de configuração, como o isolamento entre os 

remanescentes, são características muito importantes a serem consideradas em medidas de 

conservação na região.  
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