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Introdução
Dos anfíbios anuros existentes no mundo, 821 espécies
ocorrem no Brasil (SBH 2009) e 248 no estado de São
Paulo (MARTINS & ROSSA FERES 2007). São
considerados
excelentes
bioindicadores,
pois
apresentam grande sensibilidade à alterações
ambientais, além de controlarem pragas devido ao
hábito insetívoro (SABINO 2003). Na Mata Atlântica, a
extinção e declínios populacionais de anfíbios têm sido
atribuídos ao desmatamento (HADDAD 1998). Dessa
forma, o presente estudo objetivou analisar a
assembléia de anuros em uma área reflorestada no
interior de São Paulo.

Bufonidae
Rhinella ornata
Rhinella schneideri
Hylidae
Dendropsophus minutus
Dendropsophus nanus
Hypsiboas albopunctatus
Hypsiboas caingua
Hypsiboas faber
Scinax fuscovarius
Scinax similis
Leiuperidae

Materiais e métodos

Physalaemus cuvieri
Leptodactylidae

O estudo foi conduzido na Fazenda Sto. Antonio dos
Leptodactylus fuscus
Ipes, Jaú, às margens do córrego Santo Antônio
Leptodactylus labyrinthicus
(22°18’09’’S, 48°31’50’’O, 6 ha), o principal manancial
Leptodactylus mystaceus
de abastecimento de água da cidade. Um plantio com
Leptodactylus mystacinus
espécies nativas foi realizado em janeiro de 2008, e até
Leptodactylus podicipinus
então a área era dominada pelo capim-napiê (Panicum Microhylidae
maximum). O levantamento da anurofauna teve início
Chiasmoclais albopunctatus
em outubro/2008 e se estendeu até setembro/2009.
Elachistocleis ovalis
Visitas mensais foram realizadas ao local e as espécies
Tabela 1. Lista das espécies de anfíbios registradas
foram amostradas por procura visual e auditiva. em uma área de reflorestamento na fazenda Santo
Estimativas da abundância foram realizadas com base Antônio dos Ipês, Jaú, SP.
nos machos em atividade de vocalização. O coeficiente
de correlação de Pearson foi utilizado para testar a
Considerações finais
relação entre o número de indivíduos vocalizando e: a)
pluviosidade mensal acumulada até o dia de cada
amostragem; b) temperatura média, média máxima e Embora preliminares, os resultados revelaram
uma
importante
riqueza
de
anuros
média mínima dos três dias anteriores às amostragens.
colaborando com o maior conhecimento da
fauna da RPPN Amadeu Botelho. O estudo se
destaca por ser o primeiro envolvendo esse
grupo no município de Jaú.
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Resultados
Foram registradas 17 espécies de anuros pertencentes
a 5 famílias (Tabela 1). Outubro foi o mês com maior
número de indivíduos em atividade, sendo que em junho
e julho não foram observados indivíduos vocalizando.
Foi verificada relação entre o número de indivíduos
vocalizando e temperatura média (r = 0,6013; p < 0,05)
e temperatura média mínima (r = 0,5853; p < 0,05).
Temperaturas baixas são fatores influenciadores nas
atividades dos anuros. A temperatura e a pluviosidade
determinam a organização das assembléias e a
distribuição das espécies.
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