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Resumo - Apresentamos aqui dados sobre a composição de espécies de anuros (anuro fauna) encontrados na 
área de preservação permanente do Instituto Federal do Espírito Santo (Domínio Tropical Atlântico), realizado 
entre os meses de julho de 2010 a agosto de 2011, totalizando 18 dias de trabalho em campo. Foram encontradas 
oito espécies diferentes, a maioria do gênero Hypsiboas sp..  
 
Palavras-chave: Anuro fauna, Domínio Tropical Atlântico.  
 
 
INTRODUÇÃO 

O Brasil é o líder mundial em diversidade de anfíbios, com até o momento (março de 
2010) 875 espécies distribuídas da seguinte forma: 847 Anuros; 1 Caudata e 27 
Gymnophionas. 

 Os anfíbios brasileiros especialmente as cecílias e as salamandras são pouco estudadas. 
Existem poucas informações a respeito de sua distribuição geográfica, história natural e 
ecologia. 
         Grandes áreas do Brasil ainda necessitam de inventários e muitas localidades foram sub-
amostradas. Além disso, muitos estudos e dados importantes não foram publicados. Essa falta 
de pesquisas sobre a biologia e demografia da anurofauna dificulta o delineamento de 
estratégias adequadas para a conservação dos anfíbios (Silvano e Segalla.,2005).  

  Devido a certas características de sua biologia, como pele permeável, ovos e embriões 
dotados de pouca proteção contra dessecamento e predação os anfíbios são bioindicadores 
particularmente sensíveis da qualidade ambiental, respondendo rapidamente a perturbações 
antrópicas.  

  Acrescente-se a isso os declínios populacionais observados em várias partes do mundo 
(Semlitsch 2003), e teremos uma idéia da importância e da urgência da obtenção de 
informações ecológicas relevantes para a conservação desse grupo de vertebrados e das 
florestas de Mata Atlântica. 

 
 
METODOLOGIA 
           O presente trabalho foi realizado no Pólo Ambiental do Instituto Federal do Espírito 
Santo- Campus Alegre. Este Pólo Ambiental é um fragmento de Mata Atlântica (classificada 
como              Floresta Estacional Semidecidual) com 66 hectares aproximadamente de área e 
altitude média de 127 metros. 
          Foram realizados dois dias de coleta por mês, entre agosto a abril, totalizando 18 dias 
de coletas, todas ocorridas no período noturno, à vocalização foi à principal forma utilizada 



 
para encontrar as espécies. Os indivíduos coletados foram fotografados e submetidos a testes 
biométricos (peso do animal vivo, comprimento cabeça-cloaca e largura do maxilar).  
          Os animais foram sacrificados por afogamento em álcool 40%, etiquetados e injetado 
formalina 10% na musculatura e vísceras. Foram dispostos em uma bandeja plástica em 
decúbito ventral em posição normal, tendo os dedos das patas traseiras e dianteiras arrumadas 
e recobertas com papel toalha umedecido com formalina por 48 horas. Finalmente foram 
retirados das bandejas e imergidos em álcool 70% e guardados. 
 
 

 
RESULTADOS 

Durante o período de estudo foram coletados 44 anuros pertencentes a três famílias, 
cinco Gêneros (figura 1) e oito espécies. 
 

 
FIGURA 1 - Abundância relativa de espécies registradas por gênero. 

 

             
     Hypsiboas albomarginatus    Hypsiboas pardalis                Hypsiboas semilineatus 
 

             
     Dendropsophus branneri       Dendropsophus elegans         Leptodactylus latrans 
     

         
    Rhinella crucifer                    Scinax sp 
 
 
 



 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
        O pólo ambiental do Instituto Federal do Espírito Santo apresenta anuros distribuídos em 
três famílias, cinco gêneros e oito espécies. 
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