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SINOPSE

Foi feito um estudo para determinação da composição, abundância e

distribuição da comunidade de anuros em vários tipos de vegetação de um

fragmento urbano, a Unidade Ambiental da Universidade do Amazonas,

Manaus. Foram registradas trinta e uma espécies de anuros para a área, a

maioria em floresta densa e floresta aberta. As espécies mais abundantes foram

Adenomera andreae (31%), Eleutherodactyius fenestratus (22%), Hyla granosa

(21%). Um total de 15 espécies de girinos foram registrados para os corpos

d'água, poças de igarapé (11), poças (7), igarapés (3) e lagos (3). As

características ambientais foram examinadas para determinar a distribuição das

espécies de anuros nos habitats de reprodução. Tempo de permanência,

tamanho e cobertura .vegetal, determinaram a presença de algumas espécies de

girinos.

Palavras-Chave: Anuros, Comunidade, Fragmento urbano. Distribuição, Habitats

de reprodução.
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RESUMO

O estudo foi conduzido na UNA da Universidade do Amazonas em

Manaus, o maior fragmento florestal urbano, com o objetivo de determinar a

composição, abundância e distribuição da comunidade de anuros e

características ambientais associadas aos seus habitats de reprodução. No

período de dezembro/98 a julho/99 a comunidade de anuros foi amostrados em

57 corpos d'água. Os levantamentos diurnos incluíram método de puçá nos

corpos d'água e rr).étodo de quadrados na liteira do entorno destes. Os
\

levantamentos noturnos, incluíram procura visual e auditiva ao longo de 16 trilhas.

Foram registradas um total de 31 espécies de anuros de 6 famílias. As famílias

mais ricas foram Leptodactylidae e Hylidae. As espécies mais abundantes foram

Adenomera andreae (31%), Eleutherodactyius fenestratus (22%) e Hyla granosa
(21%). A análise de similaridade dos levantamentos diurnos e noturnos

combinados agrupou as comunidades de floresta densa (24) e floresta aberta

(20), separando-as de campinarana (10) e área alterada (11). Onze espécies de
girinos ocorreram em poças de igarapé, 7 em poças, 3 em igarapés e nos lagos.

O número de espécies de girinos encontrados para cada corpo d'água foi entre

0-4. As espécies mais freqüentes nas poças foram Colostethus marchesianus e

Leptodactyius rhodomistax, nas poças de igarapé foi H, granosa, nos igarapés de
área alterada foram H. granosa, Scinax gr. rubre e L. knudseni e nos lagos S. gr.

rubre. A análise de Ordenação dos Componentes Principais (ROA) avaliou o tipo
de corpo d'água pelas varáveis tamanho, temperatura da água e cobertura

vegetal. A maioria das poças e poças de igarapé temporárias foram agrupadas

em função da maior cobertura vegetal. Lagos, igarapé e poças foram agrupadas

em função dos corpos d'água com dimensões maiores. A Análise de

Correspondência Canônica (CCA) avaliou a presença/ausência de girinos em
função do tipo de corpo çf água (poça, poça de igarapé, igarapé e lago), tempo de

permanência, temperatura da água, tamanho e cobertura da vegetação do corpo
d'água. H. boans e L petersii foram separadas pelo habitat poça de igarapé. L.

knudseni e H. minuta foram agrupadas pelo habitat poça. H. geographica foi

separada para corpos d'água maiores e permanentes. L. fuscus foi separada em

função da menor cobertura vegetal. A UNA da Universidade possui uma

comunidade de anuros representativa de floresta primária, com algumas espécies
restritas á região de Manaus.



ABSTRACT

The objective of this study was to determine the composition, abundancy

and distribution of anuran community In the area and to determine

enviromnmental characteristics related to species distribution in their habitats of

reproduction. The study was conducty in the UNA of Universidade do Amazonas

at Manaus, which is considered the bigest urban forest fragment in the region.

Fifty seven waterbodies were surveyed from december/98 to july/99. Diurnal

inventories included fine-mesh plastio dippnetting in the waterbodies and litter

plots in the forest. Nocturnal inventories used the áudio strip transects

methodology. Overall I encontered 31 anurans species of 6 families in the area.

Leptodactylidae and Hylidae were the families with most species. The most

abundant species were Adenomera andreae (31%), Eleutherodactyius fenestratus

(22%) e Hyla granosa (21%). Similarity analysis of diurnal and nocturnal surveys

grouped communities of dense forest (24) and open forest (20). separated from

campinarana (10) and disturbed area (11). According to waterbody type, 11

species were present in streamside pools, 7 species in pools, 3 species in streams

and lakes. The mean number of tadpoles species per waterbody varied 0-4.

Species more frequentely encontered in pools were Colostethus marchesianus

and Leptodactyius rhodomystax. In the streams pool H. granosa was most

common, whereas in streams of area disturbed H. granosa, Scinax gr. rubre and

L knudseni were the most common. S. gr. rubre was the most common species in

lakes. The Principal Components Analysis (PCA) evaluated the types of

waterbodies as function of size. water temperatura and vegetation cover. The

majority of the temporary pool and stream pools sites were grouped, corresponing

of higher vegetation cover. Lakes, stream and pools were grouped, corresponding

to largar waterbodies. The Canonic Correspondence Analysis (CCA) evaluated

presence/absence of tadçples species as function of size, water temperatura,
vegetation cover and time of permanency of waterbody types. H. boans and L

petersil v/ere grouped by temporary stream pool. L. knudseni and H. minuta were

grouped by pool habitat. H. geographica was coincided with larger and permanent

waterbodies. Leptodactyius fuscus appears as function of small vegetation cover.

The UNA of University has a representativa anuran community, with some species

restrited to the Manaus region.
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/. INTRODUÇÃO

Em todo o mundo, crescimento de populações humanas e pressões

econômicas, estão levando à conversão das florestas tropicais em mosaicos de

habitats alterados e isolados. Na Amazônia, o desmatamento cresceu de forma

exponencial durante os anos de 1970 a 1980 (Fearnside, 1987) e continua a

crescer de forma alarmante. As mudanças no uso da terra na Amazônia, têm

mostrado afetarem a hidrologia regional, baixa biodiversidade, probabilidade de

fogo, e a possibilidade de redução regional da chuva (lihl et a!., 1988; Uhl &

Kauffman, 1990; Bierregaard ef a/., 1992; Wright et ai., 1992; Vitousek, 1994). O

desmatamento de grandes áreas de floresta primária nos Trópicos, resulta em

mosaicos de pastos e fragmentos de floresta com sérias conseqüências para

biodiversidade (Bierregaard et ai., 1992; Gascon et ai. no prelo). A conservação
de fragmentos é muito importante porque pode abrigar fauna representativa de

floresta primária e de espécies endêmicas à área.

A biodiversidade Amazônica é um dos recursos mais importantes para o

desenvolvimento regional. Esses são usados para a alimentação, medicina,

artesanato e fonte de trabalho para as populações amazônicas (Egg, 1997).

Existem atualmente muitas ameaças a biodiversidade da floresta amazônica, e

perspectivas futuras não são muito promissoras. A expansão desordenada das

áreas urbanas, criação de hidrelétricas, agricultura, garimpo, construção de

estradas, exploração madeireira, apresentam uma significativa ameaça à

conservação da diversidade biológica porque estão contribuindo para o

desmatamento de grandes áreas de floresta, reduzindo-as à pequenos

fragmentos. Quanto mais fragmentadas e perturbadas as paisagens, maiores são

os desafios para a conservação da biodiversidade (Viana, 1995).

Muitos estudos têm sido feitos para investigar o comportamento de vários

grupos animais à fragmentação da floresta Amazônica (Robinson et aí., 1995;

Tocheref a/., 1997; Didham, 1997; Brown & Hutchings, 1997). Mudanças físicas e

biológicas que ocorrem nos fragmentos podem afetar a forma e o funcionamento

de um ecossistema isolado (Bierregaard et a!., 1992). A estrutura biológica

depende, em parte, da estrutura física, as quais têm forte influência no

funcionamento da comunidade (Krebs, 1985; Ferreira & Laurance, 1997). A
redução da área de floresta afeta indiretamente a sobrevivência de espécies.



limitando seus movimentos e diminuindo suas populações (Offerman et ai 1995).

Organismos que possuem uma alta habilidade de dispersão e alto potencial

reprodutivo, vivem em habitats sucessionais e podem sobreviver as mudanças

causadas pela atividade do homem, melhor do que as espécies sedentárias, com

baixo potencial reprodutivo que são confinados a habitats maduros (Diamond,

1976; Allmon, 1991; Bierregaard et al., 1992; Malcoim, 1997). Certamente, a

perda de habitats tem contribuído para a tendência ao declínio, e poderá conduzir

a extinção de várias,^espécies da fauna (Delis et al., 1996; Forester & Machiis,

1996; Heyer, 1996).

O tamanho do uso da área pelos animais é muito importante para se

manter uma população razoável (Zimmerman & Bierregaard, 1986). Estudo

conduzido por Tocher (1998) comparando florestas secundárias e campos de

pastagem com uma floresta primária da Amazônia central, mostrou que há uma

diferença no número de espécies de anuros em áreas que sofreram com

diferentes impactos. Em floresta primária íntegra foram encontradas 51 espécies,
área de floresta de crescimento secundário 42 espécies, em área de floresta de

crescimento secundário desmatada e queimada 41 espécies e em campo de

pastagem 24. Essas áreas altamente perturbadas ainda apresentam a metade de

espécies encontradas em áreas de floresta primária. Podemos citar o Bufo

marinus, Hyla minuta, Eleutherodactyius fenestratus e Leptodactyius mystaceus.

Algumas espécies consideradas como plásticas e extremamente adaptadas às

alterações antrópicas podem ser favorecidas (Cardoso, 1981: Bernardes, 1993).

Essas espécies são pouco exigentes às condições ambientais.

Estudos realizados em fragmentos florestais de diferentes tamanhos,

localizados ao norte de Manaus, mostraram que a abundância de anuros cresceu

após o isolamento da área. O que pode ser explicado pelo fato de que as

espécies de habitat matriz^ invadiram a floresta primária (Tocher, et al. 1997). Já
estudos realizados por Gascon et al. (1999) com pequenos mamíferos, pássaros

e sapos, mostraram que existe uma correlação positiva entre a abundância do

habitat matriz e a vulnerabilidade á fragmentação, sugerindo que as espécies que
evitam o habitat matriz tendem a diminuir ou desaparecer.

A fragmentação da floresta Amazônica no contexto urbano em Manaus tem

alcançado níveis nunca atingidos. A cidade tem dobrado em tamanho nas últimas

décadas, devido ao não planejamento urbano, isolando cada vez mais fragmentos



mesma. A área é coberta por vários tipos de formações vegetais, que produz uma

variedade de microhabitat? que garantem o estabelecimento de várias espécies

da flora e fauna. Encontra-se nesta área, uma subespécie de primata Saguinus

bicolor bicofor, que está em perigo de extinção (Fundação Biodiversitas, 1994),

apresentando distribuição restrita aos arredores de Manaus, o que torna a área

muito importante para a conservação desta espécie.

Além da presença de uma espécie ameaçada de extinção, muitas outras

informações são necessárias para se justificar a necessidade de se manter uma

Unidade de Conservação nesta área, assim como o estabelecimento de um plano

de manejo sólido e confiável. Por causa da tendência mundial do declínio da

população de anuros (Wake, 1991), estes constituem um grupo indicador do atual

status de conservação e potencial da área acima considerada.

A região Amazônica apresenta uma alta diversidade de anuros, com cerca

de 100 espécies que não se distribuem uniformemente, ocorrendo em formações

abertas e fechadas (Heyer, 1976), em habitats aquáticos e terrestres (McDiarmid,

1993; Zimmerman & Rodrigues, 1990). Os fatores ambientais, históricos e

reprodutivos influenciam a diversidade de espécies de anuros, cada um variando

a proporção em diferentes áreas (Duellman, 1988). O habitat de reprodução seria

um fator crítico limitante da distribuição de muitas espécies de sapos de floresta

(Zimmerman & Rodrigues, 1990), já que estes organismos possuem reprodução

altamente especializada e o sucesso reprodutivo depende também da chuva

(Gascon, 1991b; Moreira & Lima, 1991). A espécie Phrynohyas resinifictrix, e. g.,

ocorre em floresta primária e se reproduz em árvores com grandes buracos

cheios d'água (Tocher, 1998). A diversidade de modelos reprodutivos

provavelmente representam respostas adaptativas as mudanças ambientais

(Crump, 1974). Estudos com comunidades de girinos em floresta na região de

Manaus (Gascon, 1991a;'Magnussom & Hero, 1991; Hero et aL, 1998) e savana

(Azevedo-Ramos et al., 1999; Azevedo-Ramos & Magnussom, 1999) apontam
características de vulnerabilidade à predação e competição como os fatores

estruturando as comunidades de girinos nos corpos d' água.



Este estudo tem como objetivos:

1. Determinar a composição, abundância e distribuição da comunidade de anuros

na UNA da Universidade do Amazonas.

2. Determinar características ambientais associadas á distribuição de espécies de

anuros nos seus habitais de reprodução.

3. Assessorar no plaoejamento ecológico da UNA da Universidade com as

informações da comunidade de anfíbios e o uso da área.

HIPÓTESES

1. As espécies de anuros estão associadas às condições de microhabitats da

área.

2. As espécies de girinos estão associadas as condições abióticas dos corpos

d'água.
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//. MATERIAL E MÉTODOS

1.4reaçte esíüçfo

1.1. Localização

O trabalho foi realizado em um fragmento urbano, com área de 591,97ha, a

Unidade Ambiental (UNA) da Universidade do Amazonas - UA, situada na zona

leste da cidade de Manaus - AM, Brasil (Fig. 1). ^

A área da UNA limita-se atualmente por vários bairros (Fig. 2), após um

longo processo de apropriações ilegais na área de entorno e do surgimento de

novos bairros, a área de floresta iniciou o processo de isolamento à

aproximadamente 25 anos (Fig. 3).

Na UNA. a área verde remanescente corresponde a 536,36ha, as áreas

alteradas (55,61 ha) incluem benfeitorias (5,23ha), vias de acesso (17,86ha) e

áreas de cultivo (32,52ha).

A via de acesso para a área verde remanescente é composta por várias

trilhas e estradas, as quais passam por vários tipos de vegetação, o que facilita o

reconhecimento do local.

1. 2. Vegetação

A área verde remanescente (536,36 ha) é composta por cinco tipos de

cobertura vegetal; a. Floresta Ombrófila Densa Submontana, b. Floresta

Ombrófila Densa Aluvial. c. Floresta Ombrófila Aberta, d. Campina, e.

Campinarana (J. Tello com. pes.). As coberturas vegetais mais abundantes são

floresta densa e floresta aberta. Algumas áreas apresentam a paisagem

parcialmente desmatada-e-desuniforme, mas ainda com uma variação grande na

diversidade de espécies.

Nesse estudo não foi feita distinção entre os tipos de floresta densa a e b,

e não foram feitos levantamentos em campina.
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Imagem LandsatTIVI, bandas 3,4,5 (B,G,R) de 07-07-97; fonte: INPE

Figura 1. Imagem de Satélite Landsat da cidade de Manaus, indicada a Unidade
Ambiental (UNA) da Universidade do Amazonas.
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Figura 3. Vista geral da UNA da Universidade do Amazonas

(indicada), circundada por bairros e campus. do

IMPA (foto: T. Sanaiotti, 1998).



e. A Campinarana, também chamada campina alta, apresenta altura de 10-20 m

é relativamente contínua, embora permitindo a chegada da radiação solar direta

ao solo, não ocorrem espaços abertos, a bíomassa é moderada. As árvores e

arbustos apresentam galhos tortuosos, folhas coriáceas e esclerófilas. São ricas

em epífitas. Os solos associados a esta comunidade são podzóis de textura

arenosa com areia lavada (areia quartzosa), com baixa retenção de cátions (Tello,

1994) (Fig. 4C).

d. A Campina apresenta pouca biomassa, iluminação excessiva, vegetação

raquítica e espassa com escleromorfismo acentuado, O solo é extremamente

arenoso e lavado (podzol hidromórfico ou areias quartzosas) (Braga, 1979) (Fig.

4D).

c. A Floresta Ombrófiía Aberta é constituído por indivíduos arbóreos bem

espassados de altura variável, cuja fisionomia distingui-se por freqüentes

agrupamentos de palmeiras. Foi considerada durante anos um tipo de transição

entre a floresta amazônica e as áreas extra-amazònicas (Veloso, 1991) (Fig. 4A).

que sao

relativamente abertos. É constituída ainda por lianas e epífitas em abundância

diferenciando-se de outras classes de formações (Veloso. 1991). Essa
comunidade vegetal desenvolve-se sobre latossolo amarelo álico, de textura

muito argilosa pobres em nutrientes (Tello, 1994) (Fig. 40).

b. A Floresta Ombrófiía Densa Aluvial trata-se de umaTormação ribeirinha que

ocorre ao longo dos cursos de água, não é fisionomicamente uniforme (Veloso,

1991). Apresenta biomassa moderada, vegetação muito especializada e elevada

diversidade específica. Possui raízes expostas, raízes aéreas e raízes

respiratórias. Ocorre uma grande variedade de habitais. Os solos são

hidromórficos arenosos,

a. A Floresta Ombrófiía Densa submontana. fisionomicamente apresenta uma

paisagem homogênea, com alturas médias entre 20 a 30 metros. O dossel é

fechado com pouca penetração de luz nos estratos inferiores
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^  A área da UNA da Universidade do Amazonas está inserida no bâixo platô
amazônico e seu relevo apresenta-se de suava ondulado a ondulado {Barroa,

I  1997) (Fig. 5).

^  O sistema de drenagem compreende a cabeceiras das sub-bacias de
[  águas pretas do igarapé do 40 e do igarapé do Mindú, afluentes da margem
í  esquerda do Rio Negro. Os igarapés são de águas claras com pH 5 e temperatura

por volta de 24°C à sombra distribuindo-se em

et aL, 1998). Apesar da forte ação antrópica no

toda a área cfo campus, (Bürnhelm

local, a maioria dos igarapés

1. 3. Solo e Topografia

apresentam-se limpos e preservados com algumas nascentes dentro da área.

1. 4. Clima

O clima da região amazônica é quente e úmido, com médias anuais na
área de Manaus de 26°-27°C. Além do calor regular, a precipitação mostra
períodos anuais distintos, com periodo seco entre Junho e Novembro e o período
das chuvas entre Dezembro e Maio. A média anual de precipitação nos últimos 30
anos está acima de 2.200mm (Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, 1992).



Figura 5. Topografia da UNA da Universidade do Amazonas. Manaus. O contorno

contínuo corresponde aos limites da UNA. (fonte; Mapa topográfico da

Universidade do Amazonas, elaborado pelo Depto. Engenharia e Comunicações,

Ministério do Exército, Divisão de Levantamento, em Barros 1997).
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2. Registro das espécies de anuros

Os registros foram feitos no período de dezembro/98 a julho/99, estaçáo

chuvosa, quando a maioria das espécies na floresta de Manaus estão se
reproduzindo (Hero, 1991). Os registros das espécies de anuros foram feitos por

três métodos de amostragem, incluindo visitas noturnas e diurnas. A fase adulta

de espécies diurnas foram registradas pelo método de levantamento de liteira, a

fase adulta de espécies noturnas foram registradas pqlo método de senso
noturno. A fase de girinos foi registrada pelo método de puçá nos corpos d'água
(Standard Methods for Amphibia, 1994).

Após percorrida toda a área do campus, em cada formação de vegetação,
foram identificados os habitats aquáticos (poça, poça de igarapé, igarapé e lago).

As poças foram definidas segundo Hero (1991): poças isoladas, as quais estão
sempre isoladas do igarapé e poças de igarapé que estão adjacentes ao igarapé
que podem ser inundadas por eles ou não.

2.1. Adultos

a) Levantamento diurno

Os levantamentos diurnos foram feitos em 57 corpos d'água, dos quais

estão incluídos 12 igarapés, 23 poças de igarapé, 19 poças e 03 lagos (Tabela 1).
As coletas para determinar a comunidade de sapos de liteira foram feitas

nos horários de 8:00h às 12:00h e algumas vezes, de 14:00h às 17:00h nos

meses de dez/98, fev/99. abr/99, jun/99 e jul/99 com duração de 2-13 dias a cada
mês.

Os levantamentos na liteira, utilizava-se quatro parcelas de 3x3m cada

uma, cercando-se com um fio de nylon e revirando cuidadosamente a liteira. Cada
parcela se posicionava nas margens dos quatro cantos imaginários do corpo
d'água, a uma distância de um metro da margem. No caso de corpos d'água com
tamanho inferior a 12m, foram feitos levantamentos em volta num raio de um

metro. Nos igarapés, foram escolhidos de 2 a 3 pontos até a cabeceira do

igarapé. Nestes pontos, fazia-se as quatro parcelas em 12m de sua extensão,
sendo duas de cada lado a uma distância de 6m entre si.

14
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Tabela 1: Distribuição dos pontos de amostragem e tipo de corpo d'água nos ambientes da

área de estudo e distribuição desses pontos nas trilhas. Pontos de amostragem com corpos

d'água temporários estão em negrito. Valores em { ) correspondem ao comprimento das
trilhas em metros, percorridas à noite.

Pontos de amostragem

■B •.* • Poça Poça de igarapé ^ Igarapé Lago

&

& Floresta densa 16, 17. 24, 25. 26, 27, 15, 38, 41. 42. 43. 44, 1, 2. 3, 4. 5. 8. 9. 10, 56

& 28, 29, 30, 31, 34 50. 51. 52. 53. 54. 58 11. 12
-

Floresta aberta 13.14. 21, 22. 35 20, 23. 45. 46, 47. 49 6 55.
57

Campinarana 36*. 37*. 39*. 40
- -

Área alterada 18, 32, 33 48 7
-

O

Nome da trilha

Trilha do coroado (764) 13,14 47
-

55

57O Trilha da Nova República (912) 36 40 8

O Trilha Igarapé das cobras (147) 16,17
-

4

56
Trilha da campinarana (1500) 18, 33 36. 37. 39 2

Trilha do marco 9 (1000) 34 41. 42 5
-

Trilha da escada ((316) -
38 1

—

Trilha da bifurcação do viveiro (520) —

49
-

-

Trilha do viveiro (365) _
15. 44. 43 3

-

Trilha do juiri (652) 21,22 20. 23. 45. 46
- -

Trilha campo Ouro Negro (709) -

48 7
es

-

Trilha do Ouro Negro (1002) — -

O
—

'  li

Trilha do acariquara (760) 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30 - - -

Trilha da cruz (563) —

54. 58 9

11
-

V
Trilha área nova 240 (240) 52 -

/

Trilha área nova 390 53 10
-

Trilha área nova 780 (510) 31 50.51 12
-

Trilha do restaurante (283) - -
- -

Estacionamento da Reitoria 32
- - -

pontos de amostragem que nâo apresentaram espécie em todo o estudo.
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Na captura dos sapos de liteira, usava-se garrafas plásticas de

refrigerantes de dois litros cortadas em 1/3, desta forma, evitava-se a fuga e

machucar o animal. Todos os sapos foram aoondioionados em saco plástico até o

término da amostragem e posteriormente, registrados e liberados no local de

captura ou transportados para o laboratório.

b) Levantamento noturno

Dezesseis trilhas com 147 a lõOOm de comprimento (Tabela 1) foram

percorridas caminhando-se lentamente, usando lanternas de cabeça, nos horários

de 18:00h às 22;00h, apenas uma vez cada uma, num total de 14 dias, nos

meses de maio/99 (3 noites), junho/99 (7 noites) e julho/99 (4 noites).

Utilizei o método de senso noturno de adultos para registrar os anuros

vocalizando e os encontrados visualmente, a uma distância de até lOm nas

laterais das trilhas e em volta dos habitats de reprodução, registrando o tempo e

distância do percurso. A cada encontro era preenchida a planilha onde indicava a

espécie, o tipo de atividade, o horário do encontro, o substrato em que se

encontrava, posição na trilha.

A vocalização de algumas espécies duvidosas foram gravadas com um

gravador da marca aiwa para posterior identificação. Os indivíduos com

identificação taxonômioa duvidosa foram coletados e levados para o laboratório.

Os exemplares com até 70mm de comprimento foram sacrificados em álcool 8%,

e os com tamanho superior, utilizou-se o etér que foram posteriormente fixados

em formo! 10% e conservados em álcool 70% e depositados na Coleção de

Anfíbios e Répteis do INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) em

Manaus, Amazonas, com a seguinte numeração: INPA 6981-6990; INPA 7901-

7906; INPA 7909-7911. Os exemplares da maioria das espécies foram

fotografados em seu amBiente natural, com uma máquina Pentax, modelo MZ-50

de 80mm.

2.2. Girínos

As coletas de formas larvais (girinos) ou desovas nos ambientes aquáticos,

foram realizadas nos mesmos 57 locais de amostragem que os levantamentos
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diurnos de adultos (Fig. 6). Mergulhava-se uma peneira e/ou um puçá de malha

fina de nylon pelo centro, substrato do fundo, borda destes ambientes aquáticos e

áreas de vegetação da borda do corpo d'água quando presente, durante o tempo

necessário até que uma nova espécie não fosse registrada (Fig. 7). O registro de
larvas foi considerado quanto a presença e ausência.

Os girinos foram identificados e soltos em seguida, com exceção daqueles
que apresentaram identificação taxonômica duvidosa, foram coletados e fixados
em formol 5% e depositedos na Coleção de Anfíbios e Répteis do INPA com a
seguinte numeração: INPA 7844-7900, INPA 7907, INPA 79b8, INPA 7912-7933.

Alguns exemplares de girinos foram levados com vida para o laboratório
para acompanhamento do desenvolvimento e posterior identificação. No
laboratório, para identificar as larvas, utilizei uma chave de classificação para

girinos da Amazônia Central (Hero, 1990) e comparação com material da Coleção
de Anfíbios e Répteis do INPA.
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Figura 6. Pontos de amostragem, tipos de vegetação, drenagem e sistemas de
trilha da UNA na Universidade do Amazonas, Manaus (fonte: modificado de

Custódio (1993), mapa da cobertura florestal da área do campus da Universidade

-UA, a partir de foto aérea 1990).





3. Caracterização do ambiente

3.1. Corpos d'água

Em 32 corpos d'água. foram feitas medidas do comprimento e largura,

profundidade até tocar o solo, temperatura da água, pH usando fita indicadora, e
registrei o tempo de duração do habitat (permanente ou temporário) e
presença/ausência de conexão com o igarapé. Cada corpo d água foi marcado

com fita plástica colorida, mapeado e estimada a distancia ertn relação as trilhas.
Durante a amostragem noturna, foram considerados apenas o tipo do

corpo d'água ao longo da trilha, quando ouvia-se ou avistava-se algum anuro em
volta. Portanto, não foram tomadas as medidas abióticas como no levantamento

diurno. Foram incluídas nesta amostragem, 10 poças de igarapé e 12 poças.

3.2. Estrutura da vegetação

Para avaliar a estrutura da vegetação no entorno dos corpos d'água,

estimei uma vez em um plano vertical a porcentagem do dossel coberto por

vegetação posicionando-me na borda do corpo d'água. Considerei cobertura
vegetal de 0-25%, pouco sombreado, ambiente aberto; 25-50%, semi-fechado,
apresenta vegetação arbórea mas não são sombreados, 50-75%, semi-fechado,
apresenta vegetação arbórea com sombreamento parcial; >75%. fechados, são
totalmente sombreados.



4. Análise de dados

Na detarminação da similaridad© da comunidade de anuros entre os

ambientes, foi construída matriz de similaridade da presença e ausência das

espécies e classificação agtomerativa hierárquica, usando o Programa FITOPAC -
Cluster versão 2.0. O coeficiente usado foi distância euclidiana simples e o

método de agrupamento UPGMA (Unv/eighted Pair Groups Method, usando
média aritmética) (Kent & Coker, 1992).

Para determinar e identificar grupos de hatíitats aquáticos com

características abióticas similares, uma análise multivariada de ordenação PCA

(Análise de Componentes Principais) foi usada para analisar três variáveis,
tamanho, temperatura e cobertura vegetal do corpo d agua. O PCA foi feito pelo
programa CANOCO versão 3.1 (Ter Braak, 1988), usando matriz de correlação
com todos os dados iogaritmizados para reduzir a variância. Este agrupamento

natural serviu para caracterizar n variáveis dentro e entre grupos de habitat de
reprodução.

Para identificar diferenças naturais entre os tipos de habitats de reprodução

das comunidades anuros foi realizada uma análise multivariada de ordenação

CCA (Análise Canônica de Correspondência) (Hill, 1979) baseada nos dados de
presença e ausência de cada espécie em cada habitat e variáveis ambientais
tamanho, temperatura, cobertura vegetal e permanência do corpo d água. O CCA
foi feito programa CANOCO versão 3.1 (Ter Braak, 1988). Para selecionar as
variáveis ambientais a serem incluídas na análise de ordenação, a relação entre

os vetores foi testada com regressão simples entre aqueles preferencialmente

relacionadas.



///. RESULTADOS

1. Composição da comunidade de anfíbios

Foram registrados 31 espécies de anuros de 6 famílias para a área da UNA

da Universidade do Amazonas, durante os inventários diurnos e noturnos,

incluindo três espécies que foram registradas peia primeira vez fora do período de
amostragem (Tabela 2). Uma breve descrição do ambiente, habitat e reprodução

registrada para cada éSp^écie durante este estudo e ilustrarão são apresentadas
no Apêndice 2 - Prancha I a V.

Os exemplares coletados receberam número de registro e foram

depositados na Coleção de Anfíbios e Répteis do INPA (Apêndice 1). As famílias
mais ricas foram Leptodactyiidae com 12 espécies. Hylidae com 11, seguidas por

Bufonidae com 3, Dendrobatidae e Microhyiidae com 2 espécies cada e a família

Centrolenidae com apenas uma espécie.

Durante o período de amostragem foram realizadas três técnicas para o

inventário de anuros na área do campus da Universidade do Amazonas: no

inventário noturno, ao longo do total de 10,2 km de trilhas, foram registrados 23

espécies, enquanto que no levantamento diurno do total de 20 espécies
registradas, 12 ocorreram na liteira e 15 espécies pelo método de puçá em corpos

d'água (Tabela 2).

Os diferentes métodos de amostragem, levantamento diurno na liteira e

com puçá e, levantamento, noturno ao longo das trilhas, quando comparados,
apresentaram espécies exclusivas ao método noturno (7 espécies) e ao método

de puçá (3 espécies) (Fig. 8).

2. Abundância das espécies

Durante o inventário diurno foram registrados 266 espécimes de Anuros,

incluindo jovens, sub-aduitos e adultos. No inventário noturno foram registrados

323 espécimes, entre jovens, sub-adultos e adultos.



Tabela 2. Lista de espécies de anuros encontradas durante o inventário na UNA da

Universidade do Amazonas em Manaus. # Observação feita após a amostragem na área.

a - adulto: g - giríno. Ambiente: AA - Área Alterada; FD - Floresta Densa; FA - Floresta
Aberta; CR - Campinarana.

FamIlia/Especie Levantamento

D 1 u r no Noturno

LiTEIRA PuçA

BUFONIDAE (03)
Bufo marinus

Bufo granulosus

Dendrophryniscus minutus

CENTROLENIDAE(DI)
Cochranella midas

FÇ, FA. AA
AA

FD, FA, CR

DENDROBATIDAE (02)
Colostethus marchesianus

Colostethus stepheni

FD, FA. CR

FD. FA, CR

HYLIDAE(11)
Hyla boans

Hyla geographica

Hyla granosa

Hyla lancíformis

Hyla minuta

Hyla nana

Osteocaphaius oophagus

Osteocephaius taurínus

Phyllomedusa bicolor

Scinax garbei

Scinax gr. rubra

LEPTODACTYLIDAE (12)
Adenomera andreae

Adenomera hylaedactyla

Eleutherodactyius fenestratus

Eleutherodactyius zímmermanae

Leptodactyius fuscus

Leptodactyius knudseni
Leptodactyius ocellatus

Leptodactyius pentadactylus

Leptodactyius petersii
Leptodactyius rhodomystax
Leptodactyius spl
Uthodytes líneatus'

MICROHYUDAE(02)
Elachistocleis bicolor'

Synapturanus mirandaríbeirol

TOTAL

Comunicação pessoal (M. Gordo)
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Figura 8. Ocorrência das espécies usando os três métodos de coleta. Eleuiene-Eleutherodactylus
fenestratus, Hylagran-Hy/a granosa. Osteooph-Osteocephaius oophagus, Ostetau-Osteocephaius taurínus,
Hylalanc-Wy/a lanciformis, Leptknud-Lepíodacíy/us knudseni, HylamInu-Wy/a minuta, ScIngrru-Sc/nax gr.
rubra, Cochmlda-Cochranella midas. Bufomari-Bufo marinus, Adenandr-Adenomara andraaa, Leptpent-
Laptodactylus pentadactyius, ScIngarb-Sc/nax garbai, Eleuzimm-Elautharodactyius zimmarmanaa,
LeptIusG-LaptodactyIus fuscus, Hylageog-Hy/a geographica. Hylanana-Hy/a nana, Leptrhod-Leptodactyius
rhodomystax, Phy\b\co-Phylomedusa bicolor, Colostep-Colostethus stepheni, Dendminu-Dendrophryniscus
minutus, Adenhyla-Adenomera hylaedactyla, Co\omarc-Colostethus marchesianus, Hylaboan-Wy/a boans,
Leptoce\\'Laptodactylus ocellatus. Leptspl-Leptodactyius sp1.



As espécies mais abundantes na área de estudo foram. Adenomera

andreae (31%), Eleutherodactyius fenestratus (22%), Hy/a granosa (21%),

Osteocephafus taurínus (16%), Dendrophryniscus minutus (15,3%), Colostethus

stepheni (14,3%), Colostethus marchesianus (13%). As demais espécies ficaram

com menos de 11 % do total.

As espécies que ocorreram em maior freqüência no inventário diurno foram

Adenomera andreae e Colostethus stepheni (Fig. 9). Enquanto que as espécies

mais freqüentes no inventário noturno, foram Eleutherodactyius fenestratus e Hyla

granosa (Fig. 9),

Foram registradas 15 espécies de larvas de sapos nos 57 pontos

amostrados que inciuiram quatro tipos de corpos d'água, poças de igarapé,

poças, igarapés e lagos na área da UNA. Foram registradas um total de 11

espécies de girinos nas poças de igarapé, 7 espécies nas poças, e apenas 3

espécies nos igarapés e nos lagos.

Nas poças de igarapé foram encontradas de 0-3 espécies por corpo d'

água (n=23, x=1,13), nas poças de 0-4 espécies (n=19, x=1,78), nos igarapés de

0-2 espécies (n=12, x=0,25) e nos lagos de 1-2 espécies (n=3, x=1,3).

Quanto ao tempo de duração dos corpos d' água, foram considerados

como permanentes e temporários, destes 25 são temporários e 32 permanentes

(Tabela 1).

Considerando a freqüência de ocorrência das espécies de girinos nos

corpos d' água Colostethus marchesianus (63%) e Leptodactyius rhodomystax

(31%) foram as mais freqüentes nas poças, Hyla granosa (39%) nas poças de

igarapé, Hyla granosa,.-Scinax gr. rubre e Leptodactyius knudseni tiveram a

mesma freqüência (10%) nos igarapés de área alterada e nos iagos Scinax gr.

rubre (66%) (Fig. 10).

3. Utilização dos habitats de reprodução
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Figura 9. Abundância de espécies no levantamento diurno (método da liteira) e noturno na UNA da
Universidade do Amazonas. Eleúfene-H/euí/jerodacfy/us fenestratus, Hylagran-Hy/a granosa, Osteooph-

Osteocephalus oophagus. OsXetau-Osteocephalus taurlnus. Hyíalanc-Hy/a lanciformis. Leptknud-

Leptodactylus knudseni, Hylaminu-/-/y/a minuta. Scingrru-Sc/nax gr. rubra, Cochmida-Cochranella midas,
Bufomarl-Sufo marinus, Adenandr-Adenomera andreae. LepXpete-LeptodactyIus petersíi, Leptpent-

Leptodactylus pentadactylus. Scingarb-Sc/nax garbei, Eleu2imm-£/ôuí/7©rodacíy/us zimmermanae,
[.aptluBO-Leptodeetylua fuscua, Hylageog-AVy/s geograpnica, Hytanana-Hy/a nana, Laptrhod-Laptodactylua

rhodomystax, Phylbico-Phylomedusa bicolor, Colostep-Colostethus stephani, Dendmmu-Dendrophryniscus

minutus. AdenhylB-Adenomara hylaedactyla. Colomarc-Colostethus marchesianus.



Espécies

Figura 10. Ocorrência de espécies de girino por corpo d'água. Coiomarch-Colostethus
marchesianus, Leptrhod-lepíodacíy/us rhodomystax, Osieiaur-Osteocephaius taurínus
Scingrru-Sc/nax gr. rubre, Leptknud-Lepíoc/acíy/us knudseni, Hylaminu-Hy/a minuta
Lepttusc-Leptodactyius fuscas. Hylagran-Hy/a granosa, Hylaboan-Hy/a boans
Leptocell- Leptodactyius ocellatus, Dendrmmu-Dendrophrynlscus minutas, Hylalanci
Hyia lanciformis, LeptpeXe-Leptodactyius petersii, LepispX-Leptodactyius sp1. Hyiageog
Hyla geographica. P: poça. PI: poça de igarapé, I: igarapé, L: lago.



4. Distribuição das espécies de anuros nos tipos de vegetação

Considerando a distribuição de anuros em função do tipo de vegetação,

das 31 espécies de sapos encontradas durante o inventário diurno e noturno, no
período de amostragem, 24 espécies ocupam a floresta densa, 20 a floresta
aberta, 10 a campinarana e 11 a área alterada, sem considerar os habitais de
reprodução. Algumas delas estão muito bem distribuídas em toda a área,
ocupando os quatro tipos de florestas. Dentre elas estão a Adenomera andreae,
Hyla granosa e Leptodactyius knudseni (Tabela 2).

As espécies consideradas neste estudo como restritas a um tipo de
ambiente são, Cochranella midas. Hyla boans, Leptodactyius rhodomystax
(floresta densa); Eleutherodactyius zlmmermanae e Synapturanus mirandaribetroí
(floresta aberta); Hyla nana (campinarana) e Leptodactyius sp1, Bufo granulosus
e Elachistocleis bicolor (área alterada) (Tabela 2).

A análise de classificação de distribuição das espécies ocorrentes em

iiteira (levantamento diurno), para floresta densa e aberta, que possuem mais
pontos de amostragem no entorno dos corpos d'água, mostrou que comunidades
de poças de igarapé e igarapé em floresta densa são mais similares, enquanto
que comunidades de poças e lagos ficaram separadas (Fig, 11). Na floresta
aberta, as comunidades do entorno das poças e poças de igarapé ficaram
agrupadas, enquanto que as comunidades de lagos e igarapés ficaram separadas
(Fig. 12).

A análise de similaridade da comunidade de girinos nos corpos d'água em

floresta densa e aberta, agrupou em floresta densa as comunidades de igarapé e
lago, ficando poça de igarapé e poças isoladas separadas. Em floresta aberta
poças e igarapés ficaram"agrupados enquanto que lago e poça de igarapé ficaram
separadas (Fig. 13e14),

A análise para o levantamento noturno, não foi realizada porque não foi
possível relacionar o tipo de vegetação aos pontos nas trilhas.
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Figura 11. Classificação das comunidades de anuros de liteira no entomo dos corpos

d'água de floresta densa (FD) da UNA. PI - Poça de Igarapé; I - Igarapé; P - Poça; L -

Lago.
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Figura 12. Classificação das comunidades de anuros de liteira no entomo dos corpos

d'água de floresta aberta (FA) da UNA. PI - Poça de igarapé: I - Igarapé; P - Poça; L -

Lago.
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Figura 13. Classificação das comunidades de anuros se reproduzindo nos corpos d'água
de floresta densa (PD) da UNA. PI - Poça de Igarapé: I - Igarapé; P - Poça; L - Lago.

Figura 14. Classificação das comunidades de anuros se reproduzindo nos corpos d'água
de floresta aberta (FA) da UNA. PI - Poça de Igarapé; I - Igarapé; P - Poça; L - Lago.
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A análise de classificação dos resultados dos levantamentos diurnos e

noturnos combinados e incluindo as espécies encontradas fora do período de
amostragem, mostrou que floresta de campinarana e área alterada possuem
comunidades bastante distintas dos demais ambientes, indicando que

apresentam espécies típicas destes. As espécies Bufo granulosus, Elachistocleis
bicolor 6 Leptodactyius sp1 estão definindo esta comunidade. Nesta anáiise,
floresta densa e floresta aberta ficaram agrupadas indicando a similaridade da
comunidade entre elas (Fig. 15).

5. Caracterização dos habitats de reprodução

5.1. Tamanho do corpo d'água

O tamanho do corpo d'água foi calculado pela fómula da elipse:

A= Li/2 X L2/2 X K

onde:

A= área do corpo d'água

Li= largura

L2= comprimento

O tamanho das poças variaram de 0,95-426,4m^(n= 15; x=42.45), as poças
de igarapé de 1,6-56,1m^ (n=13: x=13,7), os igarapés de 14,3-40.7m^ (n= 2; x=
27, 4) e os lagos de 380,2-883,5m^ (n=2; x= 631,8),

Não houve relação significativa entre o número de espécies de girinos
pesentes e o tamanho do corpo d' água (r^=0,008: P=0,636).

5.2. Profundidade

A profundidade foi medida em 32 corpos d' água, as poças variaram de
0,05-0,82cm (n= 15; x= 0.25); as poças de Igarapé de 0.10-0,34cm (n=13; x=
0,22), os igarapés de 0,34-0,57cm (n= 2; x=0,91) e os lagos tiveram a mesma
medida (n=2: x= 1,0).
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5.3. Temperatura da água

Foram avaliados a temperatura da água de 16 corpos d'água. Nas poças a

temperatura variou de 25-31 °C (n=9; x=26,61) e nas poças de igarapé variou de

24,5-26°C (n=6: x=25,41). O igarapé teve apenas uma amostra de temperatura

que foi de 26°C.

5.4. pH

O pH não variou para os 20 corpos d' água que foi de 4, com exceção da

poça 33 (pH=6) e poça 32 (pH=5).

5.5. Cobertura vegetal

A cobertura vegetal de 32 corpos d' água foi avaliada. Nas poças a

variação foi de 25-100% (n=15: x=76,66), nas poças de igarapé variou de 25-

100% (n=13: x=67,30), nos igarapés a cobertura foi de 25 e 50% (n=2: x=37,5) e

nos lagos foi de 75% (n=2: x=75).

5.6. Relação entre tipos de corpos d'água e suas características abióticas

As variáveis ambientais (tamanho e profundidade) apresentaram forte

relação (r^= 0.58 ; p=0,000), portanto exclui a variável profundidade da análise de

PCA. Não houve variação no pH da água entre os corpos d' água avaliados,

portanto esta variável foi excluída da análise.

Na análise de Ordenação de Componentes Principais (PCA) foram

avaliadas as variáveis ambientais: tamanho do corpo d'água, temperatura da

água, cobertura vegetai dos corpos d'água para 32 pontos de amostragem.

O componente 1 explicou 43,6% e o componente 2 explicou 32,7% da

variação dos dados e as cargas das variáveis ambientais para os dois

componentes foram respectivamente: temperatura da égua (-0,3460; 0,9237),

tamanho (0,7931; 0,745) e cobertura vegetal (-0,7480; -0,3483) (Fig. 16).
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Figura 16. Análise dos Componentes Principais (PCA) de 32 pontos
amostrados medidos para 3 variáveis ambientais (Temp=temperatura da água,
Tam=tamanho do corpo d'_ág;ya, Veg=coberíura vegetal), (A) poça; (O) poça de
igarapé, (□) igarapé; (0) lago. Símbolos preenchidos indicam corpos d' água
temporários e símbolos vazios corpos d' água permanentes.



A maioria das poças e poças de igarapé temporários agruparam em função

do menor tamanho do corpo d'água e maior cobertura da vegetação. Os lagos,

igarapé e poça de igarapé permanentes, foram agrupados em função do
tamanho. Uma poça temporária de grande porte, foi agrupada com os lagos. A

maioria das poças de igarapé permanentes não tiveram características distintas

pelos vetores (Fig. 16).

6. Relação entre variáveis ambientais e distribuição de girinos

Na Análise de Correspondência Canônica (OCA), foram avaliadas as

variáveis ambientais tipo de corpo d'água (poça, poça de igarapé, igarapé e lago),

temperatura da água e tamanho do corpo d'água, cobertura da vegetação e
p0pf7^anência dos corpos d'água, em função da presença/ausência das espécies

de girinos.

Os primeiros quatro componentes da análise explicaram 63,9%, 59,5%,
55,1% e 24,35%. Os valores das cargas das variáveis ambientais para os dois

primeiros componentes foram respectivamente, permanência do corpo d'água

(0,5433; -0,2911), cobertura vegetal (-0,5008; -0,7352), temperatura da água (-

0,0247; 0,0772). tamanho do corpo d'água (0,4102; 0,1781), poça (-0,4587;

0.4910), poça de igarapé (0,980; -0,4847), igarapé (0,1598; 0,1677) e lago
(0,6664; -0,2090).

As espécies Hyla boans e Leptodactyius petersii foram separadas pelo tipo

de corpo d'água (poça de igarapé), A espécie Hyla geographica foi separada por
corpos d'água maiores e permanentes. Leptodactyius fuscas, que é típico de área
alterada, foi separado em função de menor cobertura vegetai (Fig. 17).

Leptodactyius knudseni e Hyla minuta foram agrupados pelo habitat poça. Para as

demais espécies não houve explicação da distribuição em função das variáveis

ambientais avaliadas.
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Figura 17. Análise Canònica de Correspondência OCA de 15 espécies de
girinos foram medidos em 32 pontos amostrados para 4 tipos de corpos d' água

(P=poça: Pl=poça de igarapé; l=igarapé; L=iago} e 4 variáveis ambientais {Tam=

tamanho corpo d' água;^,T-39"3=^®'T^P®f3tura da água; Perm= permanência do
corpo d' água; Cobert=cobertura vegetal). Lfu-Leptodactylus fuscus, Lspl-

Leptodactylus sp1, Lkn-Leptodactyius knudseni, Loc-Leptodactyius ocellatus,

Lpe-Leptodactylus petersii, Lrh-Leptodactyius rhodomystax, Ota-Osteocephaius
taurínus, Hml-Hy/a minuta, Hbo-Hy/a Poans, Hge-Hy/a geograp/7/ca, Hgr-Hy/a
granosa, HIa-Hy/a lanciformis, Cma-Colostethus marchesianus, Sgr-Sc/nax gr.
rubre.



IV. DISCUSSÃO

1. Discussão Geral

A composição de espécies de anuros da UNA da Universidade do

Amazonas, foi obtida por três métodos de amostragem que se complementaram.

No levantamento noturno ao longo das trilhas, fazendo a procura visual e auditiva,

foram encontrados 87% do total de espécies na UNA. O método noturno de

procura auditiva e visual ao longo dos transectos, é particularmente eficiente em

florestas tropicais onde a riqueza de espécies é mais*' alta e os anuros se

distribuem em diferentes microhabitats (Zimmerman, 1994). No levantamento de

girinos usando o método de coleta com puçá nos corpos d'água foram

encontradas 42% do total de espécies. O método do puçá é considerado muito

eficiente, porém quando se mergulha o puçá perde-se toda a complexidade

estrutural da comunidade e limita o acesso de corpos d'água na vegetação

(Shaffer ef a/., 1994). No levantamento da comunidade de liteira, usando método

de parcelas foram encontrados 45% do total de espécies na UNA, este método é

considerado eficiente para sapos que vivem sobre ou entre a liteira (Ailmon, 1991)

e não para as espécies fossoriais e arbóreas. Suárez (1997) trabalhou com sapos

de liteira, usando método de coleta em transectos em floresta da Amazônia

central, registrou seis espécies, enquanto na UNA da Universidade do Amazonas,

foram registradas doze espécies, sendo que a Hyla minuta registrada na liteira foi

encontrada casualmente, provavelmente porque caiu da vegetação arbustiva

durante o inventário. É provável que o menor número de espécies encontrado por

Suárez (1997) tenha sido devido ao fato de suas amostragens terem sido feitas

apenas no platò, enquanto que na UNA os baixios também foram amostrados.

2. Comparação dos Métodos

O método de coleta de anuros a ser selecionado, vai depender das

informações a serem adquiridas, a natureza do organismo e o habitat estudado

(Heyer, 1994). A combinação de diferentes técnicas para inventariar uma área,

pode ser considerada a melhor forma de tornar um estudo eficiente, porém a

heterogeneidade de ambientes, pode tornar difícil a visualização e localização de

algumas espécies de anuros.

As famílias mais abundantes neste estudo foram Leptodactylidade e



Hylidae, as mesmas registradas para outros estudos em várias regiões do Brasil;

no sudeste (Cardoso, 1986; Nascimento. 1991), em Minas Gerais (Siívano, 1999),

planícies de florestas tropicais (Lynch, 1979), Duellman (1988) destaca as duas

famílias como as melhores representadas nas planícies tropicais.

Um total de 31 espécies de sapos foi registrado para a UNA da

Universidade, mas a lista de espécies apresentadas aqui ainda não é definitiva, é

provável que outras espécies encontradas nas áreas adjacentes possam existir
na UNA, e. g.. Lep^^dactylus podicipinus. A sazonalidade, é um outro fator
bastante importante no estudo de riqueza e de abunâância de espécies de

anuros, considerando que não fiz levantamentos na estação seca, isto também

poderia ampliar a lista de composição. Azevedo-Ramos (1995), num estudo a

longo prazo com espécies de gihnos de savana, encontrou padrões de

reprodução em que algumas espécies {Hyfa boans, Hyla wavrini, Hyla raniceps e

Leptodacty/us fuscus) não se reproduziram no ano subsequente, apesar de

observar os adultos das mesmas espécies vocalizando, comenta ser difícil

determinar se tal variação óe deve a diferenças no padrão biológico das espécies,

fracasso da estação reprodutiva ou erros de amostragem. Estudos de populações
de anuros devem ser realizados mais que um ciclo, para determinar se o declínio

ocorre na dinâmica natural das populações ou é em conseqüência da degradação

ambiental causada pelo homem (Blaustein et ai. apud Offerman et ai, 1995).

Desta forma, é importante considerar que coletas à longo prazo podem aumentar

a chance de se registrar um maior número de espécies em seus habitats de

reprodução.

3. Comparação com a Comunidade de Anuros de Outras Áreas

Comparando-se este estudo, com outros realizados por Hero (1991) no
fragmento rural. Reserva Florestal Adolfo Ducke - RFAD, com cerca de 10.000

ha, localizada a 25 Km a nordeste de Manaus e estudos realizados por Tocher

(1996, 1998) e Zimmerman (1991, 1994) em uma área de floresta primária

contínua do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Floretais - PDBFF,

localizada a 70 Km a norte de Manaus (Fig. 18), verificou-se que a diversidade de

espécies de sapos é comprometida conforme o grau de perturbação da área

(Tabela 3). A UNA da Universidade do Amazonas que apresenta uma área bem

menor em relação as demais áreas, possui um decréscimo de 26% no número de



espécies para a área mais próxima (RFAD) e um decréscimo de 39% para a área

mais distante (PDBFF). No entanto algumas espécies que ocorrem em fioresta

contínua ao norte de Manaus são restritas àquela região, não ocorrendo em torno

da cidade. Três espécies, Leptodactyius ocellatus, Elachistocleis bicolor e

Adenomera hylaedactyla foram registradas somente na una da Universidade do

Amazonas, mas não são consideradas espécies raras. Suárez (1997) em estudo

reaiizado na Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST), registrou Bufo

cf. typhonius que nãojoi encontrada na UNA. É provável que a restrição na

ocorrências de espécies em determinadas áreas seja um efeito da distribuição

geográfica. É esperado que algumas espécies que ocorrem na RFAD. e. g.,

Phrynohyas resinifictrix, Osteocephaius buckleyi ocorressem na UNA, tal ausência

pode ter ocorrido por problemas de amostragem ou tenham desaparecido devido

á forte pressão antrópica na área, tornando de alguma forma, inviável a

manutenção de populações dessas espécies.

Neste estudo, a distribuição das espécies de anuros com o tipo de

vegetação resultou, que a floresta densa e floresta aberta possuem comunidades

de sapos similares, separando-se de campinarana e área alterada. Hero (1991)

encontrou 35 espécies de anuros associadas a fioresta densa, destacando-se

Centrolenefla oyampiensis, Co/ostethus marchesianus, Epipedobates femoralis e

Phrynohyas coriacea, e 7 espécies encontradas apenas em área alterada, como

Bufo granulosus e Leptodactyius fuscus. Comparando-se com a UNA, 2 espécies

estão restritas a área alterada. 24 espécies estão associadas a floresta densa,

sendo 3 destas restritas a este tipo de fioresta. As características de microhabitat

podem afetar a composição da comunidade. De acordo com o tipo de ambiente

ocupado, alguns estudos destacam que a comunidade de anuros podem ter

especialistas em ocupar ambiente de mata, ambientes de orla de mata e

ocasionalmente áreas abertas e espécies de áreas abertas (Heyer, 1984; Heyer

et aí., 1990). Estudo em duas comunidades de anuros do Rio Lluliapics (Peru) e

de Santa Cecília (Equador), com semelhantes tipos de fioresta (floresta primária,

floresta secundária, florestas alagadas e florestas adjacentes a igarapés), mostrou

que ocorre grande similaridade entre as espécies nessas florestas (Toft &

Dueilman, 1979), ainda que com grande distância geográfica.

Tocher (1998) afirma que a diversidade de ambientes dentro das áreas,

propicia o estabelecimento das espécies. Além dessa heterogeneidade ambiental



o relevo é muito importante porque propicia a formação de diferentes corpos

d'água. Estudo no PDBFF, Tocher (1998) encontrou que os campos de pastagem

abrigam 24 espécies, a metade do número total em floresta fechada, 51 espécies.

Na área da UNA da Universidade do Amazonas foram registrados 11 espécies em

área alterada, ao passo que em floresta densa, foram registrados 20 espécies,

reforçando a hipótese de que a perda de ambientes dentro das áreas pode

reduzir à metade do número de espécies. Neste estudo, espécies restritas a área

alterada, incluindo dados fora do período de amostragem, foram Bufo granulosus,

Elachistocleis bicolor, Lithodytes lineatus e Leptodactyfus spl, Essas são

espécies que possuem maior plasticidade em relação as alterações ambientais.

O número de espécies encontradas por poças de igarapé na RFAD em

Magnussom & Hero (1991), variou de 3-8 enquanto que a temperatura média dos

corpos d'água variou de 23,9-25.1 °C. Azevedo-Ramos (1995) em estudo nas

savanas da Amazônia central, encontrou uma variação de 1-7 do número de

espécies nos lagos e poças. Na UNA da Universidade do Amazonas a variação

no número de espécies por corpo d' água foi a metade (0-4). A variação da

temperatura foi maior que a encontrada por Magnussom & Hero (1991) 24,5-31 °C,

isto porque inclui corpos d'água a céu aberto, em área alterada.

Algumas das espécies de girinos que ocorreram com mais freqüência em

poças na UNA foram Colostethus marchesianus, Leptodactyius rhodomystax, em

poças de igarapé Hyla granosa, nos igarapés de área alterada foram Hyla

granosa, Scinax gr. rubre e Leptodactyius knudseni. Hero (1991) encontrou na

RFAD 12 espécies em poças de igarapé, e 13 espécies encontradas em poças.

As espécies mais freqüentes nas poças foram Colostethus marchesianus e

Osteocephaius taurinus, e nas poças de igarapé foram Dendrophryniscus minutus

e Hyla geographica. São poucas as espécies de girinos encontrados em igarapé.

Em igarapés de floresta primária na Amazônia central (Gascon, 1991a) encontrou

apenas duas espécies, Atelopus puicher e Centroleneiia oyampiensis que

possuem adaptações especiais no disco bucal, de tal forma que mantém-se

fixados em substrato. Nenhuma espécie de girino foi encontrada em igarapé de

floresta densa e aberta, enquanto que três espécies foram encontrados em

igarapés de área alterada na área da UNA da Universidade, são elas: Hyla
granosa, Scinax gr. rubre e Leptodactyius knudseni. Estes Igarapés possuem uma

pequena porção de capim na borda, no qual os girinos foram encontrados.



©ncjuanto que nos igarapés de floresta densa não foi encontrado giríno, apenas
adulto de Cochranella midas que seus girinos vivem no leito do igarapé. Deve
existir uma relação forte das espécies encontradas neste estudo, com a presença
de gramíneas nos locais amostrados, já que as espécies de girinos são típicas de
área alterada.

Estudos realizados na Amazônia Central (Hero et a/., 1998) e Savana
Amazônica (Azevedo-Ramos et ai 1999), com comunidade de girinos para
determinar fatores qy.e-.contribuem com a distribuição destes em escala local,
resultou na relação não significativa dos fatores abióticos com a distribuição de
girinos. Hero et ai. (1998) considerou como variáveis mais representativas o
tamanho, oxigênio dissolvido e permanência do corpo d'água. Gascon (1991a)
não encontrou nenhuma relação da distribuição de girinos com fatores

ambientais. A distribuição está relacionada com fatores biológicos, e. g., a
presença de presa e predadores. Nesse estudo, tamanho de poça isoladamente
não foi significativa para determinar a riqueza de girinos, mas combinada com

outros vetores (cobertura vegetal, permanência do corpo d'água) explicou a

distribuição de Hyia geographica e Leptodactyius fuscus. Azevedo-Ramos &

Magnusson (1999) e Azevedo-Ramos et ai. (1999), atribuem a distribuição de
girinos diretamente em função da vulnerabilidade à predação, e indiretamente
com tamanho e permanência do corpo d'água.

4. Importância para Conservação

Um aspecto de relevância que deve ser considerado no efeito da

fragmentação, urbana ou não, são os habitats matriz. Atualmente, vários grupos
de pesquisa estão estudando os efeitos da fragmentação e a importância do

habitat matriz na manutenção de populações de animais (Gascon & Lovejoy,
1998; Tocher, 1998; Gascon et aí., 1999). Os habitats matriz são muito

importantes porque podem contribuir com o fluxo de espécies para dentro da área
do fragmento. Algumas espécies em volta do habitat matriz tendem a ter uma

relação significativa entre a abundância e vulnerabilidade para a fragmentação,
sugerindo que espécies que evitam a matriz tendem ao declínio e podem

desaparecer nos fragmentos (Gascon et ai., 1999). O fragmento urbano da UNA

da Universidade do Amazonas, apesar de no entorno ter muitas construções
existem pequenos charcos e cursos d água que se ligam de um lado para outro



tornando viável a entrada de populações de diferentes corpos d' água e pequenas
manchas de vegetação secundária. Após o período de amostragem na área, foi

observado nas adjacências uma espécie de sapo, Leptodactyíus cf. podicipinus,

que estava em um pequeno córrego com vegetação de gramínea e que não havia

sido registrada para a área da UNA. A espécie Hyla nana, encontrada apenas em

um local de amostragem, foi observada em maior abundância no entorno da UNA.

Isso pode ser um exemplo de quanto uma pequena área de representação de

vegetação primária ,_e.^_secundária, no entorno de um fragmento, pode ser

importante para manter as populações de anuros da comunidade deste

fragmento. A fragmentação da paisagem causada por ação antrópica, produz

subpopulações mais isoladas, que pode ter um efeito direto em populações com

baixas taxas de dispersão {Silvano, 1999). A conectividade entre as áreas de

pequenos remanescentes florestais podem ser muito importantes para dispersão

da fauna remanescente nos fragmentos florestais.
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Tabela 3. Espécies de anuros em áreas de diferentes tamanhos e grau de perturbação, Métodos
de registros: V = vocalizando; A. = avistado; AV = avistado e vocalizando. X= registrado.
RFAD - Reserva Florestai Adolfo Ducke (Hero, 1991); PDBFF - Projeto Dinâmica
Biológica de Fragmentos Florestais (Tocher, 1998),

Família/Espécie

BUFONIDAE

Atelopus pulcher

Bufo granulosus

Bufo mannus

Bufo Cf. typhonius

Dendrophryniscus mlnutus

CENTROLENIDAE

Cochranelle mldas

Espécie desconhecida sp A (adulto)

DENDROBATIDAE

Colostethus marchesianus

Colostethus stepheni

Eptpedobates femoralis

HYLIDAE

Hyla boans

Hyla Cf. brevifrons

Hyla calcarata

Hyla geographica

Hyla granosa

Hyla lanciformis

Hyla laucophyllata

Hyla marmorata

Hyla cf. microcephala

Hyla minuta

Hyla nana

Hyla pan/iceps

Osteocephaius bucklayl

Osteocephaius oophagus

Osteocephaius taurinus

Phyllomedusa bicolor

Phyllomedusa tarsíus

Phyllomedusa tomopterna

Phyllomedusa vailiantí

Phrynohyas coriacea

Phrynohyas resinifictrix

Scinax cruentomma

Scinax garbei

Scinax gr, mbre

Scinax sp. A

LEPTODACTYLIDAE
Adenomera andreae

Adenomera hylaedectyla

Ceratophrys comuta

Cont. Tabela 3.

Fragmento urbano Fragmento rural Floresta primária

(UA) (RFAD) (PDBFF)
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Família/Espécie

Fragmento urbano Fragmento rural Floresta primária

(UA) (RFAD) (PDBFF)

LEPTODACTYLIDAE

Eleutherodactylus fenestratus

Eleutherodectyius zimmermanae

Eleutherodactylus sp 1

Eleutherodactylus sp 2

Leptodactyius fuscus

Leptodactyius knudsení

Leptodactyius leptodactyloídes

Leptodactyius mystaceus

Leptodactyius ocellatus

Leptodactyius pentadactyius

Leptodactyius petersii

Leptodactyius podicipinus/wagnerí

Leptodactyius rhodomystax

Leptodactyius riveroi

Leptodactyius stenodema

Leptodactyius sp 1

Uthodytes llneatus

MICROHYLIDAE
Chiasmoclels shudikarensis

Chiasmocleis species

Chiasmoclels cf. ventrimaculata

Ctenophryne geayi

Elachistoclels bicolor

Microhylldae sp A

Synapturanus mirandaríbeiroi

Synapturanus salsen

PIPIDAE

Pipa arraball

Pipa pipa

TOTAL OBSERVADA



V. CONCLUSÕES

1. Um total de 31 espécies de anuros para a UNA da Universidade do

Amazonas, pertencentes a 6 famílias, sendo as mais abundantes

Leptodactylidade (12 espécies) e Hylidae (11). As espécies mais abundantes

foram Adenomera andreae (31%), Eleutherodactyius fenestratus (22%), Hyla

granosa (21%), Osteocephaius taurínus (16%). Dendrophryniscus minutus

(15,3%), Cobstethus stepheni (14,3%) Colostethus marchesianus (13%).

2. Nos quatro tipos de ambientes estudados, foram registradas 24 espécies

em floresta densa, 20 em floresta aberta, 10 em campinarana e 11 em área

alterada. Espécies restritas à floresta densa foram Cochranella midas, Hyla boans

e Leptodactyius rhodomystax, à floresta aberta Eleutherodactyius zimmermanae e

Synapturanus mirandaribeirol, à campinarana Hyla nana e à área alterada

Leptodactyius spl, Bufo granulosus e Elachistocleis bicolor.

3. Foram avaliados os habitats de reprodução (poça, poça de igarapé,

igarapé e lago). Quinze espécies de girinos foram registradas nestes corpos

d'água, com um número máximo de 4 espécies por corpo d*água.

4. Os habitats de reprodução foram caracterizados quanto ao tamanho,

profundidade, temperatura, pH e cobertura vegetal do corpo d'água.

5. A análise de PCA agrupou poças e poças de igarapé temporários em

função do menor tamanho e maior cobertura vegetal do corpo d'água.

6. A análise de CCA avaliou variáveis ambientais, tipo de corpo d'água (poça,

poça de igarapé, igarapé e lago), em função da presença/ausência de girinos.

Hyla boans e Leptodactyius''petersil foram separadas pela presença de poça de

igarapé, Hyla geographica foi característica corpo d'água de maior porte e

permanente, Leptodactyius fuscus foi típico de área com pouca cobertura da

vegetação (alterada).

7. A UNA, apesar de ser um fragmento de floresta urbano, possui uma

representativa herpetofauna em espécies da região de Manaus, de grande

importância ecológica.
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VL APLICANDO ESTAS INFORMAÇÕES PARA UM PLANO DE

CONSERVAÇÃO

A UNA da Universidade do Amazonas, uma área de conservação municipal

representa uma fonte viável e importante da representatividade das espécies de

sapos da região de Manaus. O rápido desenvolvimento urbano, tem contribuído

para o desmatamentp,de grandes áreas de floresta na cidade, restando pouca

floresta primária intacta dentro de um raio de 20 km da área de conservação em

estudo. Isso torna a área da UNA da Universidade um abrigo único da

herpetofauna originalmente presente nas florestas que ocupavam a região de

Manaus,

Finalmente, o conhecimento da comunidade de anfíbios, sua distribuição, e

necessidades de habitais para reprodução, facilitará o desenvolvimento de um

plano de manejo da proposta Unidade de Conservação, sendo possível ordenar o

uso e ocupação da paisagem,

A principal característica da UNA é fazer parte da categoria de Manejo

Sustentado, tornando-se possível o uso direto dos recursos naturais dentro de

seus limites, obedecendo o plano de manejo e zoneamento. O zoneamento é

importante porque define áreas com uso diferenciado, e. g., zona de preservação

permanente, zona de ação antrópica. zona de cultivo. As áreas dominadas por

espécies de anfíbios de floresta primária deveriam ser fortemente protegidas,

enquanto que atividades antrópicas futuras deveriam estar restritas a habitats e

áreas que mostrem comunidades herpetofaunísticas caracterizadas por distúrbios

antrópicos.
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Apêndice 1. Número de Registros dos anuros coletados na UNA da Universidade

do Amazonas e depositados na Coleção de Anfíbios e Répteis do INPA.

Espécib adulto GIRINO

Adenomera andreae

Bufo marínus

Bufo granulosus

Colostethus marchesianus

Cofostethus stepheni

Dandrophryniscus minutus

Eieutherodactyius fenestratus

Hyla boans

Hyla geographica

Hyla granosa

Hyla lancifoiwls

Hyla minuta

Hyla nana

Leptodactyius fuscus

Leptodactyius knudseni

Leptodactyius ocellatus

Leptodactyius pentadactyius

Leptodactyius petersii

Leptodactyius rhodomistax

Leptodactyius sp1

Osteocephaius taurinus

Scinax garbel

Scinax gr. rubre

6981, 6986, 6990, 7796. 7911

7934

'"^ '7939, 7940

6985

6982, 6988

6983, 6984, 6987, 7797. 7901, 7902

6989. 7798, 7799

7905, 7906

7936, 7937, 7938

7904

7934

7910

7903

7909

ri

7795

7852, 7855, 7859, 7862, 7867, 7868, 7870,
7872, 7879, 7880, 7887, 7895, 7898, 7918,
7926

7930

7877. 7890

7892

7846, 7854. 7856, 7864, 7866, 7874, 7882,
7893, 7896, 7913, 7914, 7928, 7932

7858

7865, 7894, 7897, 7908

7931

7845, 7857, 7861, 7873, 7875, 7886, 7891,
7907, 7923, 7925

7912, 7922

7933

7847, 7850, 7869, 7871, 7878, 7881,7889

7924

7849, 7863, 7876, 7883, 7884, 7885, 7888,
7917, 7919, 7927, 7929

7844, 7848, 7851, 7853, 7860, 7899, 79CX3
7915.7916.7920,7921
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Apêndice 2. Espécies ocorrentes na área da UNA da Universidade do Amazonas.

Prancha I

FAMÍLIA BUFONIDAE

1. Bufo granulosus. Ambiente: encontrada em área alterada, com vegetação de

gramínea. Habitat: enterra-se em buracos. Reprodução: macho vocalizando e

observado amplexo em Novembro/99.

2. Bufo marínus. Ambiente: encontrada principalmente em área alterada,

também encontrada em-floresta densa e floresta aberta. Habitat: observados no

chão ao redor de poças, igarapés e lagos. Reprodução: não houve indicação de

que estivessem se reproduzindo.

3. Dendrophryniscus minutus. Ambiente: encontrada em floresta densa,

floresta aberta e campinarana. Habitat: lugares úmidos em volta de corpos

d'água (poça, poça de igarapé, igarapé e lago). Reprodução: em amplexo e

coletados girinos em Fevereiro/99. Machos vocalizando em Fevereiro/99 e

Junho/99.

FAMÍLIA CENTROLENIDAE

4. Cochranefla midas. Ambiente: registrada apenas na floresta densa, à noite.

Habitat: sobre vegetação arbórea e arbustiva no entorno dos igarapés. É uma

espécie de difícil visualização. Reprodução: vocalizando em Junho, Julho e

Novembro de 1999, pricipalmente, quando chovia.

FAMÍLIA DENDROBATIDAE

5. Colostethus marchesianus. Ambiente: registrada em floresta densa, floresta

aberta e campinarana. Habitat: na liteira, observada no entomo de todos os

corpos d'água da área, sendo mais freqüente em poças isoladas de chuva.

Reprodução: machos vocalizando e girinos coletados em Dezembro/98,

Fevereiro e Abril/99

6. Colostethus stepheni. Ambiente: ocupa a floresta densa, floresta aberta e

campinarana. Habitat: na liteira, presentes no entorno dos vários tipos de corpos

d'água. Reprodução: observados, apenas jovens e machos vocalizando em

Fevereiro, Abril e Julho/99.
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cont. Apêndice 2.
Prancha

FAMÍLIA HYLIDAE

7. Hyla boans. Ambiente: encontrada apenas na floresta densa. Habitat:
encontrada em vegetação arbórea. Reprodução: girinos coletados em poças de
Igarapé em Dezembro/98 . Macho vocalizando à noite em Novembro/99.

8. Hyla geographica. Ambiente: observada em floresta densa, floresta aberta e
campinarana. Habitat: sobre a vegetação arbustiva no entorno das poças de
igarapé e lago. Reprodução: girinos em Abril/99. Macho vocalizando em Maio/99.

9. Hyla granosa. Ambiente: presente em floresta densa, floresta aberta e
campinarana. Habitat: sobre a vegetação arbustiva no entorno das poças de
Igarapé, igarapé e lago. Reprodução: girinos encontrados em Dezembro/98,
Fevereiro, Abril, Julho de 1999. Machos vocalizando durante o ano todo em volta
dos corpos d'água.

10. Hyla lanciformis. Ambiente: observada em floresta densa, floresta aberta e
área alterada mas com vegetação herbácea e arbustiva. Habitat: sobre
vegetação herbácea e arbustiva no entorno das poças, poças de igarapé e lago.
Reprodução: machos vocalizando o ano todo.

11. Hyla minuta. Ambiente: encontrada em floresta densa, floresta aberta e
principalmente em área alterada com vegetação arbustiva e herbácea. Habitat:
observada sobre vegetação herbácea e arbustiva no entorno de poças
temporárias. Reprodução: girinos encontrados em Abril, Junho e Julho/99.
Machos vocalizando em Maio e Junho/99.

12. Hyla nana. Ambiente: encontrada apenas na campinarana. Habitat: sobre
vegetação herbácea e arbustiva no entorno de lago. Reprodução: machos
vocalizando em Maio/99..
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Prancha III

13. Osteocephaius oophagus 14. Osteocephaius taurínus

^5.Phyllomedusa bicolor (foto:s. Neckei)i 16. Scinax garbei

17.Sc/n8xgr, rubra
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cont. Apêndice 2.
Prancha 11!

FAMÍLIA HYLIDAE

13. Osteocephafus oophagus. Ambiente: observada em floresta densa, floresta

aberta e campinarana. Habitat: sobre vegetação arbustiva e arbórea, no entomo

das poças, poças de igarapé e igarapé. Reprodução: machos vocalizando em

Maio, Junho, Julho/99 e Fevereiro de 2000.

\

14. Osteocephaius taurinus. Ambiente: encontrada em floresta densa e floresta

aberta. Habitat: sobre vegetação arbórea e arbustiva no entorno das poças,

poças de igarapé e igarapé. Reprodução: girinos encontrados em Dezembro/98,

Fevereiro e Abril/99. Machos vocalizando em Maio, Junho, Julho/99.

15. Phyilomedusa bicolor. Ambiente: floresta densa e floresta aberta. Habitat:

sobre vegetação arbórea e arbustiva no entorno dos igarapés. Reprodução:

macho vocalizando em Maio/99.

16. Scinax garbei. Ambiente: encontrada na floresta densa, floresta aberta e

campinarana. Habitat: sobre arbusto ou em liteira no entorno de igarapé e lago.

Reprodução: macho vocalizando em Maio/99.

17. Scinax gr. rubre. Ambiente: avistada em floresta densa, floresta aberta e

área alterada de areial. Habitat: sobre vegetação herbácea e arbustiva no

entorno dos quatro tipos de corpos d'água trabalhados na área. Reprodução:

macho vocalizando em Maio e Junho/99.

FAMÍLIA LEPTODACTYLIDAE

18. Adenomera andreae. Ambiente: avistada na floresta densa, floresta aberta e

campinarana. Habitat: na liteira, no entorno de todos os quatro tipos de corpos

d'água. Reprodução: machos vocalizando em Fevereiro, Abril e Julho/99.
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23. Leptodaotylus knud$eni 24. Leptodactyius ocellatus



cont. Apêndice 2.
Prancha IV

FAMÍLIA LEPTODACTYLIDAE

19. Adenomera hyíaedactyla. Ambiente: observada em floresta densa e área

alterada, próxima as construções da Universidade. Habitat: na liteira no entorno

de igarapés. Reprodução: macho vocalizando o ano todo.

20. Eleutherodactylus fénestratus. Ambiente: encontrada em floresta densa,

floresta aberta e área alterada de vegetação secundária. Habitat: avistados em

liteira ou em galhos acima do chão até lOcm aproximadamente. Reprodução:

machos vocalizando o ano todo.

21. Eleutherodactylus zimmermanae. Ambiente: avistada em floresta aberta.

Habitat: na liteira no entorno de poças. Reprodução: machos vocalizando em

Junho de 1999.

22. Leptodactyius fuscus. Ambiente: encontrada em floresta densa, floresta

aberta e área alterada totalmente descoberta por vegetação. Habitat: chão no

entorno de poças temporárias, poças de igarapé e lago. Reprodução: machos

vocalizando o ano todo. Girinos observados em Fevereiro/99.

23. Leptodactyius knudseni Ambiente: observada em floresta densa,

campinarana e área alterada descoberta de vegetação. Habitat: chão no entorno

de poça, igarapé e lago. Reprodução: girinos encontrados em ninhos de espuma

na margem ou dentro dos corpos d'água em Dezembro/98, Fevereiro e Abril/99.

24. Leptodactyius ocellatus. Ambiente: encontrada em floresta densa e floresta

aberta. Habitat: não foi òbVèrvado exemplar adulto, apenas girinos em poças de

igarapé. Reprodução: girinos encontrados em Julho/99.
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cont. Apêndice 2.

PRANCHA V

FAMÍLIA LEPTODACTYLIDAE

25. Leptodactyius pentadactylus. Ambiente: observada em floresta densa e
área alterada com vegetação secundária. Habitat: na iiteira, próximo à raízes no
entorno dos igarapés, onde cavam buracos para se abrigarem. Reprodução: náo
foi observado exemplar se reproduzindo.

*.•*

26. Leptodactyius petersii. Ambiente: encontrada em floresta densa e floresta
aberta. Habitat: na margem dos quatro tipos de corpos d'água trabalhados na
area. Reprodução: macho vocalizando em Maio a Juiho/99 e Fevereiro/2000.

27. Leptodactyius rhodomystax. Ambiente: observada em floresta densa.
Habitat: no interior de poças temporárias. Reprodução: girinos encontrados em
Dezembro/98, Fevereiro e Abril/99.

28. Uthodytes llneatus. Ambiente: observada em área alterada. Habitat:
apenas um exemplar no chão do prédio (com. pes. M. Gordo). Reprodução:
fêmea ovada.

FAMÍLIA MICROHYLIDAE

29. Elachistoclels bicolor. Ambiente: observado em área alterada. Habitat:
apenas um exemplar observado próximo a construção (com. pes. M. Gordo).
Reprodução: não foi observado exemplar se reproduzindo.

30. Synapturanus mirandaribeirol. Ambiente: encontrada em floresta densa e
floresta aberta. Habitat: dentro de buracos no chão, muito difícil a visualização
dessa espécie. Reproduçâoi. machos vocalizando em Setembro/99.
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