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Apresentação
É com grande satisfação e entusiasmo que recebo o convite
para apresentar-lhes tão importante e genuína obra:
“Anfíbios do Parque Estadual do Rio Doce”.
Pesquisar em unidades de conservação exige vocação, amor
e muita convergência com os objetivos de criação destes espaços
territoriais, vocacionados a proteção e conservação de nossos recursos naturais e, infelizmente, cada vez mais ameaçados.
Neste contexto, a comunidade cientíﬁca tem um papel fundamental, o de revelar à sociedade o conhecimento e a importância da biodiversidade existente em um dos maiores “ativos” da
sociedade: as áreas protegidas, sejam elas unidades de conservação, reservas ambientais, áreas de proteção, entre outros substantivos utilizados pela sociedade para se referir a estes lugares
especiais.
Este trabalho preenche uma lacuna histórica no âmbito do
Plano de Manejo do Parque Estadual do Rio Doce, que nos idos
de 2002, não conseguiu aglutinar informações mais consistentes
da herpetofauna do Parque.
Nossa eterna gratidão aos pesquisadores Carla Guimarães,
Clodoaldo Assis, Hans Thomassen , Felipe Leite e Renato Feio,
da Universidade Federal de Viçosa, por este presente ofertado
gratuitamente à nós do IEF e à toda sociedade.
O anseio de um novo mundo perpassa por grandes atitudes!
Isso é pesquisa aplicada ao manejo de áreas protegidas!
Isso é educação ambiental!
Isso é convergência de esforços para perpetuar
nossa biodiversidade!
Vinícius de Assis Moreira
Gerente do Parque Estadual do Rio Doce
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Homenagem
Nascido em Anchieta, no Espírito Santo, em 1876, Dom Helvécio Gomes de Oliveira teve sua iniciação religiosa no Colégio Salesiano
Santa Rosa de Niterói, Rio de Janeiro. Em sua trajetória, teve passagens marcantes por Roma e Turim na Itália, e em Cuiabá, Maranhão,
São Paulo e Rio de Janeiro no Brasil. Em 1922 assumiu a Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais, quando destacou-se por grandes
realizações, promovendo congressos paroquiais e diocesanos, remodelando e construindo igrejas, casas paroquiais, colégios e escolas. Em
1931, o Arcebispo esteve na região do rio Doce pela primeira vez em
visita pastoral, quando adentrou-se por trilhas nas
matas e lagoas do rio Doce. Impressionado pelas
belezas regionais, tomou para si a causa preservacionista da região, em uma época em que
as discussões sobre questões ambientais não
eram comuns, mostrando a mentalidade de
vanguarda do Arcebispo Dom Helvécio.

Dom Helvécio em visita a áreas rurais, mostrando
sua preocupação tanto pela conservação desses
locais, quanto pelas comunidades ali residentes
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Com a sua luta, demonstrando o grande poder de inﬂuência nos
órgãos estatais da época, e mesmo contrariando o interesse do empresariado que idealizava explorar as matas do rio Doce, conseguiu efetivar sua missão preservacionista nesta região. Assim, o então interventor federal em Minas Gerais, Benedito Valadares Ribeiro (1933-1945),
através da Secretaria de Agricultura, Trabalho, Comércio e Indústria,
criou, pelo Decreto Lei n. 1.119 de 14 de julho de 1944, o Parque Estadual do Rio Doce.
Neste momento, Dom Helvécio escreveu seu nome deﬁnitivamente na história ambiental de Minas Gerais, como líder no processo
de criação da primeira e mais importante unidade de conservação da
natureza do Estado. Esta ação, que foge por completo a competência de
um agente eclesiástico, nos revela que estamos diante de uma pessoa
cuja personalidade não se enquadra no modelo tradicional dos membros do episcopado nacional. Faleceu em 25 de abril de 1960, com oitenta e quatro anos, após quase sessenta anos de sacerdócio e outras
grandes realizações.

Lagoa Dom Helvécio no Parque Estadual do Rio Doce
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O guia de anfíbios
O Parque Estadual do Rio Doce (PERD), em Minas Gerais, é uma
das principais áreas protegidas do Brasil. Abriga e protege a maior
área contínua de Mata Atlântica do estado como também um dos três
maiores sistemas de lagos que ocorrem no país, além de toda sua biodiversidade. Neste guia, nós apresentamos a diversidade conhecida de
anfíbios do PERD, com 42 espécies, e abordamos os aspectos gerais da
sua ecologia, morfologia, habitat e conservação. Apesar de ainda serem
temidos e evitados pela maioria das pessoas, os anfíbios constituem
um frágil e inofensivo grupo animal, fundamental na manutenção do
equilíbrio ecológico e que muito carece de reconhecimento pela população em geral. Nesse sentido, esta obra tem como objetivo promover a
divulgação e a popularização do conhecimento cientíﬁco sobre os anfíbios, contribuindo na conscientização da importância de preservarmos
esses animais.
“A compaixão para com os animais é das mais nobres
virtudes da natureza humana” Charles Darwin
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The amphibian guide
The Rio Doce State Park (PERD), in the state of Minas Gerais,
is one of the most important protected area in Brazil. It shelters and
protects the largest continuous area of Atlantic Forest in the state as well as one of the three largest lake systems that occur in the
country, in addition to all its biodiversity. In this guide, we present
the known diversity of the amphibians of the PERD, with 42 species, and we address the general aspects of their ecology, morpho
logy, habitat and conservation. Although still feared and avoided by
most people, amphibians constitute a fragile and harmless group of
animals, fundamental in maintaining the ecological balance, and
a group that much lacks recognition by the general population. In
this way, this guide aims to promote the dissemination and popularization of scientiﬁc knowledge about amphibians, contributing
to the awareness and the importance of preserving these animals.
“Compassion for animals is one of the noblest
virtues of human nature” Charles Darwin

Trachycephalus mesophaeus
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Localização do Parque Estadual do Rio Doce
O Parque Estadual do Rio Doce (PERD) está localizado no leste
de Minas Gerais e engloba uma área de 35.976,43 hectares, abrangendo os municípios de Marliéria (2.9956,04 ha), Dionísio (93.513 ha) e
Timóteo (5.085,26 ha). É banhado pelo rio Piracicaba em sua parte
norte e pelo rio Doce em toda a sua porção leste.

A região do médio rio Doce, é considerada o 3º maior ecossistema lacustre
do país com 150 lagos. Somente o PERD
abriga, aproximadamente 42 lagoas naturais (ﬁgura ao lado), que começaram a se
formar há cerca de 9.000 anos, em uma
época chamada Holoceno.
6

A imagem de satélite abaixo (Fonte: Google Earth), mostra o
PERD se destacando como um bloco verde-escuro e contínuo, limitado
a leste pelo rio Doce. Na parte norte, o parque faz limite com aglomerados urbano-industriais, que provocam poluições atmosféricas e até
chuvas ácidas com impactos sobre a fauna e ﬂora ainda pouco estudados. No geral, o parque é circundado por cidades, pastagens e plantações de eucaliptos, sendo este isolamento um grande problema para
sua biodiversidade a longo prazo.

Timóteo

Marliéria

Dionísio
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A criação do PERD
A ideia de criação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) surgiu
há mais de 80 anos, quando em 1931 o Arcebispo de Mariana Dom Helvécio Gomes de Oliveira, ao fazer uma visita à região, ﬁcou encantado
com as verdejantes ﬂorestas virgens que cobriam o local onde hoje é o
parque. Preocupado, em 4 de agosto daquele mesmo ano, o Arcebispo
deixou registrado no “Livro de Tombo” da Paróquia de Marliéria, uma
página escrita e assinada, dando a ideia de se criar um órgão público
destinado à proteção e preservação daquelas ﬂorestas.
Cinco anos depois D. Helvécio retorna à região, e após a celebração de uma missa em uma pequena capela localizada entre os dois braços da Lagoa Nova (hoje denominada Lagoa Dom Helvécio), sugeriu
aos ﬁéis a ideia e se criar uma reserva ﬂorestal para a defesa da ﬂora e da
fauna em torno daquela capela. As autoridades da época apoiaram seu
projeto, e mandaram demarcar uma área de 32.000 ha nos municípios
de Timóteo e Marliéria, que constituiria o parque ﬂorestal. Os traba-

Foto histórica de uma árvore no Vale do Rio Doce (Teixeira; D’ángelo, 2002) , conﬁrmando a exuberância retratada por naturalistas e exploradores, onde alguns diziam que “as matas dessa região
rivalizavam com as do Amazonas e até a excedia sob certos aspectos” (Almeida, 1978)
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lhos de demarcação iniciaram em 1936, tendo como ponto de partida a
conﬂuência entre os rios Doce e Piracicaba, e em 14 de julho de 1944, o
Parque Estadual do Rio Doce foi oﬁcialmente criado.
A criação do PERD se deu em um período que inexistiam preocupações com o meio ambiente. As políticas de industrialização ditavam
as regras do desenvolvimento, adotando um modelo extremamente
exploratório. Para as autoridades e para a população em geral, as matas eram vistas como reserva de madeira e cobertura de terras férteis,
chegando ao ponto em que a nomenclatura “Madeiras” era utilizada no
Atlas do Brasil para descrever as ﬂorestas do leste de Minas Gerais.
A madeira foi um dos produtos de maior importância na região,
sendo utilizadas na movelaria, construções navais e abastecendo as siderúrgicas que se instalavam no atual Vale do Aço. Com isso, em pouco
mais de três décadas, as matas ao longo do rio Doce foram praticamente
dizimadas. Certamente sem a iniciativa de Dom Helvécio, o local onde
hoje encontra-se o Parque Estadual do Rio Doce, estaria coberto por
plantações de eucalipto e pastagens, e não conheceríamos esse valioso
testemunho das riquíssimas ﬂorestas que já existiram no passado.
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A fauna do PERD

Desde o século passado, ainda nas décadas de 30
e 40, a região dos lagos do
médio rio Doce impressionava pela sua diversidade e abundância de animais silvestres. Hoje, este
grande fragmento de mata, mesmo que total
mente cercado por áreas urbanas, pastos e plantações de eucaliptos, consiste na unidade de
conservação que apresenta o maior número de
espécies ameaçadas da fauna em Minas Gerais.
No PERD são conhe
cidas, aproximadamente, 90
espécies de mamíferos, 330
espécies de aves, 25 espécies
de répteis, 42 espécies de anfíbios e quase 30 espécies de
peixes. Dentre os representan
tes da fauna, destacam-se populaJararaca-verde ( Bothrops bilineatus)

ções de animais raros e ameaçados de

extinção em Minas Gerais e mesmo no sudeste do Brasil.
Entre os mamíferos podemos destacar a presença do maior felino do país, a onça-pintada (Panthera onca), o maior primata das Amé ricas, o muriqui (Brachyteles hypoxantus) e o mamífero terrestre mais
pesado da Mata Atlântica, a anta (Tapirus terrestres).
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Dentre as aves, podemos
citar a ocorrência de mais de 20
espécies ameaçadas de extinção,
como o jacu-estalo (Neomorphus
geoffroyi), o macuco (Tinamus
solitarius),

o

papagaio-chauá

(Amazona rhodochoryta), o urubu-rei (Sarcoramphus papa) e o
curió (Oryzoborus angolensis).
Dos répteis, destacam-se o jacaré-do-papo-amarelo (Caiman
latirostris), a jararaca-verde (Bo-

Muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxantus)

throps bilineatus) e a surucucu
(Lachesis muta), ainda que esta
última não tenha sido registrada
nos últimos anos.
Em relação aos peixes, vale
destacar que o sistema lacustre
da região do PERD apresenta
mais de 40 lagoas com espécies
endêmicas da bacia do rio Doce,
como o lambari-cachorro (Oligo-

Macuco (Tinamus solitarius)

sarcus solitarius).
Impactos decorrentes do
isolamento populacional, fragmentação de ambientes, introdução de espécies exóticas e animais
domésticos, além da caça, consistem nos principais problemas
que aﬂigem a fauna de animais
silvestres nativos do PERD.

Anta (Tapirus terrestris)
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Phyllomedusa burmeisteri

Os Anfíbios
Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a conquistarem a
terra ﬁrme há mais de 37o milhões de anos, e apesar do tempo, eles
ainda mantém grande dependência dos ambientes aquáticos. Essa dualidade de viver entre a terra e a água é justamente a característica que
dá nome à classe Amphibia (“amphi”=duas, “bio”=vida, então “duas
vidas”). Na fase inicial do seu ciclo de vida a maioria dos anfíbios, enquanto girinos, habitam o meio aquático e respiram por brânquias. Já
na fase adulta, respiram por meio de pulmões e pela pele, e são capazes
de passar a maior parte do tempo fora da água.
Atualmente, no mundo todo a classe Amphibia é constituída por
quase 8.000 espécies distribuídas em três ordens: Anura, com mais de
7.000 espécies conhecidas popularmente por sapos, rãs e pererecas;
Apoda ou Gymnophiona, com pouco mais de 200 espécies, representadas pelas cobras-cegas ou cecílias; e Caudata ou Urodela, com aproximadamente 720 espécies conhecidas como salamandras e tritões. Neste contexto, o Brasil domina o ranking mundial pela alta diversidade da
sua fauna de anfíbios, a qual é constituída por mais de 1.080 espécies, o
que representa cerca 14% de toda representatividade conhecida, sendo
mais de 900 espécies de anuros, 33 cecílias e cinco salamandras.
Certamente o desconhecimento da importância dos anfíbios por
grande parte da população favorece os mitos e lendas que os envolvem
e prejudica a conservação de suas espécies. Conhecer esse fascinante
grupo é o primeiro passo para preservá-lo.
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Cecília (Siphonops annulatus)

Salamandra-do-Pará (Bolitoglossa paraensis)

Os anfíbios estão atualmente classiﬁcados em três ordens:
Apoda ou Gymnophiona como o próprio nome diz “a” = ausente, “poda” = pés, são animais
sem membros. É representada
pelas cecílias ou cobras-cegas.
Caudata ou Urodela ambas denominações remetem a
presença de cauda nas suas espécies. Pouco conhecidas, no Brasil
as salamandras são raras e as cinco espécies conhecidas em nosso país, estão restritas à Floresta
Amazônica.
Anura - composta pelos
anfíbios sem cauda (“a” = ausente, “urus” = cauda) e que apresen tam patas posteriores adaptadas
ao salto. É a ordem mais diversa
dentre os anfíbios e também a
mais conhecida (sapos, pererecas, rãs, gias) pela população em
geral.

Cururu-vermelho (Rhinella rubescens)

Perereca-ﬂautinha (Aplastodiscus arildae)
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Rã-de-bigode (Leptodactylus mystacinus)

Esses animais são responsáveis por importantes funções
no equilíbrio da teia alimentar ao
atuarem como predadores (controlando populações de insetos,
principalemente) e presas para
muitos outros animais. Também
são excelentes bioindicadores da
qualidade ambiental, uma vez
que apresentam alta sensibilidade às mudanças ambientais, especiﬁcidade de hábitat, e baixa
capacidade de deslocamento.
Além disso, os anfíbios secretam na pele uma grande variedade de compostos químicos.
Estes compostos servem na defesa contra predadores e infecções
por fungos e bactérias. Nas últimas décadas, pesquisas sobre essas substâncias têm revelado seu
potencial no desenvolvimento de
medicamentos analgésicos, fungicidas e cicatrizantes.

Predação de inseto por Agalychnis callidryas

Rã-pimenta predando um sapo-martelo

Aranha-aquática predando uma Scinax sp.

Coleta (com swab) de secreções na pele

Serpente predando jovem de Boana semilineata
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Porque os anfíbios dependem dos ambientes aquáticos?
Considerando as características típicas dos anfíbios, existem
três importantes motivos por trás
desta peculiar associação com a
água:

Casal de Rhinella icterica em amplexo

Desova em cordão de Rhinella icterica

1) Os anfíbios são anamniotas,
ou seja, não possuem o âmnion
(anexo embrionário contra o ressecamento), nem ovos com casca.
Logo, depositar seus ovos na água
é a melhor alternativa para mantê-los protegidos e hidratados.
Devido a isto, grande parte das
espécies desova em locais como
poças, lagoas e riachos. Esta etapa da reprodução é conhecida
como fecundação externa, em
que os óvulos são fecundados fora
do corpo da fêmea.
2) A maioria dos anfíbios, seja
um anuro, caudata ou ápoda,

Reprodução explosiva da perereca-risadinha

Casal de Ololygon sp. sobre inúmeras desovas
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Perereca-de-vidro (Teratohyla adenocheira)

Girino

passa por uma transformação
entre a fase larval e a adulta (metamorfose). Quando eclodem do
ovo, os anfíbios têm forma de
larva, geralmente vivem na água,
respiram por brânquias e se alimentam de detritos ou plânctons.
Em poucas semanas, as larvas
sofrem o processo de metamorfose, alterando sua anatomia, dieta
e estilo de vida até se tornarem
adultos, com respiração pulmonar e cutânea, carnívoros, e vivendo em terra ﬁrme.
3) Diferente dos outros vertebrados terrestres, os anfíbios são os
únicos capazes de respirar pela
pele (respiração cutânea), e isso
só é possível graças a sua pele
permeável. A pele dos anfíbios é
ﬁna, úmida e desprovida de pêlos
e escamas, o que possibilita a troca de gases com meio externo.

Fases do ciclo de vida de Boana semilineata

Imago

Jovem

Adulto
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O ciclo de vida dos anfíbios
1) A fêmea adulta é atraída para o sítio reprodutivo através do canto
emitido pelo macho. Durante o acasalamento, o macho abraça a fêmea (amplexo ou abraço nupcial) para estimular a liberação de óvulos.
Na sequência, ele libera seus espermatozóides também na água, onde
ocorre a fecundação externa.
2) São liberados centenas de ovos fecundados na água, onde os embriões irão se desenvolver até eclodirem em larvas (girinos). Essas, por
sua vez, possuem uma cauda, respiram por brânquias (assim como os
peixes) e se alimentam de detritos ou plânctons.
3) Os girinos passam por muitas transformações durante o seu desenvolvimento. As primeiras mudanças visíveis são o desenvolvimento das
patas posteriores, seguidas
pelas patas dianteiras.
4) Na etapa em que o
girino apresenta as
quatro patas, recebe o
nome de imago (estágio transitório entre a
fase larval e adulta). O
processo de metamorfose se torna notório: as
brânquias começam a regredir, ocorrem mudanças
no trato digestório.
5) Inicia-se o funcionamento dos
pulmões, a cauda começa a regredir (na medida em que é absorvida
pelo imago, fornece energia para seu desenvolvimento). Por ﬁm, observa-se uma miniatura do adulto terrestre que se desenvolve (macho
ou fêmea) com completa respiração pulmonar e cutânea, e dieta exclusivamente carnívora (1).
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O canto dos anfíbios anuros
Certamente você já ouviu um sapo cantando na beira de uma lagoa
ou do brejo. O canto, também chamado de vocalização, é um comportamento típico dos anfíbios anuros durante operíodo reprodutivo.
Algumas espécies recebem até o nome popular e/ou cientíﬁco por conta
do seu canto peculiar, como o sapo-martelo (Boana faber), a rã-cabritinha (Boana albopuctata ), Pseudopaludicola motorzinho e P. pocoto.
Dá até pra imaginar como é o canto dessas espécies, não é mesmo?

Boana albopunctata vocalizando

Macho de Pseudopaludicola pocoto

Macho de Sphaenorhyncus canga vocalizando

Physalaemus cicada emitindo seu canto

Mas porque os sapos cantam? Assim como no seres humanos, emitir sons é a principal forma de comunicação nos anfíbios anuros. Na tentativa de atrair uma parceira para reproduzir, os machos
emitem o canto de anúncio. Esse é o principal e mais comum tipo de
vocalização entre os anuros. Além disso, esse canto é espécie-especíﬁco,
ou seja, fêmeas e machos de uma determinada espécie se reconhecem
através do canto. Dessa forma, mesmo no meio do brejo onde existem
várias espécies cantando ao mesmo tempo, as fêmeas são capazes de
identiﬁcar e reconhecer os machos com os quais deseja acasalar.
19

Macho de Scinax fuscomarginatus realizando
a vocalização em uma folha

Casal de S. fuscomarginatus em amplexo após
a atração da fêmea pelo canto do macho

Macho de Dendropsophus anataliasiasi
emitindo o canto de anúncio

Casal de D. anataliasiasi em amplexo após a
atração da fêmea pelo canto do macho

Há também outros tipos de cantos que compõem um curioso repertório vocal . É o caso do canto territorial, emitido pelos machos
para determinar e defender o seu território contra outros machos invasores. Tem também o canto de soltura emitido por machos e fêmeas
quando são abraçados por outros machos indesejados, é como se dissessem “Opa! É engano”. E tem até o canto de agonia , emitido por machos
e fêmeas em situações de perigo ou em resposta ao ataque de predadores.

Amplexo entre duas espécies diferentes
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Serpente predando uma rã-manteiga

Como são produzidos todos esses sons? O som emitido
(vocalização) pelos anfíbios anuros é produzido pela passagem de ar
pelas cordas vocais na laringe (localizada na garganta) e é ampliﬁcado
pelo saco vocal. Dessa forma, o ritmo e a intensidade do movimento de
ar entre os pulmões e o saco vocal caracteriza também o ritmo do som.
Esse ritmo, juntamente com as particularidades da laringe e cordas vocais de cada espécie, são responsáveis pela especiﬁcidade do canto.
No esquema ao lado é possível
reconhecer as estruturas e órgãos
que participam na produção
de som nos anuros. Abaixo a ilustração remete ao
processo de produção do
som (ambos adaptados de
Gerhardt & Huber, 2002).
A primeira etapa para a produção de sons
pelos anuros é a inspiração pelas narinas,
enchendo os pulmões de ar (1). Pressionando

1

0
Quando o sapo para
de vocalizar, ele esvazia os seus pulmões
de ar (0). Ele pode
iniciar um novo
ciclo com o ar para
vocalizar, inspirando novamente (1).

0

3

3

2

2

Enquanto o indivíduo estiver vocalizando, o
ar que está no saco vocal (3) retornará para
os pulmões (2). Esse ciclo do ar se mantém
até o momento que o sapo parar de cantar
(2-3-2-3-2-...-0).

os pulmões cheios, o
ar sai, passando pelas cordas vocais
na laringe, onde
o som é produzido, em direção ao
saco vocal, onde o
som é ampliﬁcado (2).

2
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Diversidade reprodutiva
Os anfíbios apresentam a maior diversidade de estratégias reprodutivas entre os vertebrados terrestres. Atualmente são conhecidos 39 modos reprodutivos, os quais consideram o comportamento
de atração sexual, os tipos e locais de postura, o desenvolvimento dos
ovos e das larvas (girinos), e os cuidados com as crias.
Na maioria das espécies de anfíbios anuros a fecundação acontece no meio externo, e muitas depositam seus ovos diretamente em corpos d’água como poças, lagoas e riachos. Mas também há outras espécies que utilizam reservatórios naturais de água como bromélias, raízes
e ocos de árvore, ou constroem suas próprias poças para desovarem.

Casais da perereca-risadinha (Ololygon sp.) em
amplexo seguido de desova na lagoa

Casal de Scinax perereca dentro
do tanque de água de uma bromélia

“Panela” construída por um macho de sapo-ferreiro (Boana faber) utilizada para
amplexo do casal e sua desova, respectivamente

Há também espécies que não liberam seus ovos diretamente na
água. Algumas os depositam em massas gelatinosas aderidas em folhas
pendentes sobre lagoas e riachos, onde as larvas caem diretamente na
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água. Outras põem diretamente no solo ou sobre a lâmina d’água envoltos por uma espuma protetora - produzida pelo casal em amplexo.
Há ainda espécies de pererecas-marsupiais, as quais guardam e carregam seus ovos fecundados em pregas dérmicas no dorso do corpo.

Casal de Dendropsophus decipiens em amplexo sobre uma folha e sua desova pendente

Rãzinha-do-folhiço (Zachaenus carvalhoi) com sua desova terrestre, onde os seus girinos
eclodem e se desenvolvem

Vários casais da rãzinha Physalaemus feioi
desovando e produzindo ninho de espuma

Perereca-marsupial (Friztiana sp.)
carregando seus ovos no dorso

Por ﬁm, existem espécies de anuros que possuem desenvolvimento direto, ou seja, dos ovos eclodem jovens que são miniaturas dos
adultos. Estas espécies vivem tipicamente no folhiço das matas, e depositam seus ovos em locais úmidos.
23

Estudos com anfíbios no PERD
O despertar do interesse pelos anfíbios do Parque Estadual do
Rio Doce começou informalmente na década de 1980 durante excursões e trabalhos de campo coordenadas pelos professores Ulisses Caramaschi (MNRJ) e Geraldo Kisteumacher (PUC Minas). A diversidade
e abundância destes animais no parque chamou cada vez mais a atenção de outros pesquisadores, até que o Prof. Renato Feio (MZUFV) em
conjunto com colaboradores desenvolveram o primeiro estudo oﬁcial
de anfíbios do PERD, resultando na publicação da primeira edição de
“Anfíbios do Parque Estadual do Rio Doce” em 1998, contendo registro
de 38 espécies de anfíbios anuros.
Quase dez anos após o lançamento desta primeira publicação,
um novo estudo com anuros se iniciou no PERD. Entre os anos de 2007
e 2010, a bióloga Camila Rievers (UFOP) desenvolveu seu projeto de
mestrado intitulado “Anfíbios Anuros de Serrapilheira do Parque Estadual do Rio Doce: resposta à disponibilidade de recursos e aos fatores
climáticos”. Além de investigar a ecologia das espécies que vivem no folhiço do solo ﬂorestal, pode complementar o conhecimento da riqueza
da anurofauna, incluindo novos registros, estendendo a lista do PERD
para 40 espécies.
Exatamente duas décadas depois da primeira publicação do “Anfíbios do Parque Estadual do Rio Doce” (Feio et. al 1998), temos a satisfação de publicar a segunda edição desta obra, complementando o
conhecimento sobre anurofauna e atualizando a lista de registros para
42 espécies. Mas, os estudos não acabam por aqui!
Frente ao trágico rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco, em Mariana (MG) no ano de 2015, que impactou fortemente o rio Doce, o qual circunda boa parte do PERD, novos estudos
na região se tornaram imprescindíveis. Diante deste cenário, atualmente pesquisadores da (UFV campus Florestal), Hans Thomassen e
Prof. Felipe Leite, desenvolvem um projeto em busca de novas e valiosas informações sobre a fauna de anfíbios do PERD.
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Pithecopus rohdei
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Anfíbios anuros do PERD
A comunidade de anfíbios que o Parque Estadual do Rio Doce
abriga é composta tanto por anuros com pouco mais de 1 cm, como a
rãzinha Adelophryne glandulata, quanto outros de maior porte, como
a perereca-castanhola (Itapotihyla langsdorffii), que ultrapassa os 10
cm de comprimento. Muitas dessas características, como tamanho,
formato do corpo e comportamentos são exclusivas de determinadas
famílias, como a Phyllomedusidae, que é composta por pererecas com
pupilas verticais, e que diﬁcilmente saltam, se deslocando vagarosamente pelo galhos. Ainda mais interessante, são os padrões de cores
que os anfíbios podem apresentar. Alguns possuem colorações mais
fortes, que lhes dão um destaque no ambiente em que vivem, já outros,
apresentam cores mais discretas, que associada à textura de suas peles
proporciona uma camuﬂagem bastante eﬁciente.
No PERD, as 42 espécies registradas (listadas na tabela da página 25) estão distribuídas em oito famílias, as quais fazemos uma breve
apresentação a seguir.
Brachycephalidae
Os Brachycephalidae constituem uma família de pequenas rãs
que ocorrem em ﬂorestas úmidas do sudeste e sul do Brasil, com algumas espécies também ocorrendo no nordeste da Argentina. Atualmente a família é composta por dois gêneros muito distintos, os pequenos
e coloridos sapos do gênero Brachycephalus e o gênero Ischnocnema,
de cores menos vibrantes. As espécies de Brachycephalidae em geral
são pequenas, com algumas espécies de apenas 1 cm, possuem desenvolvimento direto, o que signiﬁca que sua prole já nasce como adultos
em miniatura. No Parque Estadual do Rio Doce são encontradas duas
espécies do gênero Ischnocnema.
Bufonidae
Os Bufonidae representam uma grande família que ocorrem em
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praticamente todo o globo, nos mais diversos tipos de habitats, desde
ambientes áridos até ﬂorestas tropicais. Seus integrantes podem atingir
até 20 cm de comprimento ou mais, e em geral possuem pele seca e coberta de tubérculos. Nesta família, a maioria das espécies põe seus ovos
emparelhadas em forma de ﬁta/cordão dentro da água, e estes eclodem
em girinos, apesar de algumas espécies da família também possuírem
desenvolvimento direto. No Brasil, grande parte dos membros dessa
família são bem populares, sendo conhecidos como sapo-boi ou sapocururu. No PERD são encontradas duas espécies do gênero Rhinella.
Craugastoridae
A família Craugastoridae possui mais de 700 espécies, ocorrendo
na América do Sul, América Central e América do Norte. Assim como
os Brachycephalidae, os sapos desta família também possuem desenvolvimento direto, e a maioria habita as folhas no solo das ﬂorestas
com algumas encontradas em aﬂoramentos rochosos. No PERD apenas um representante é registrado, a espécie Haddadus binotatus.
Eleutherodactylidae
Esta família é composta por quatro gêneros de ocorrência nas
Américas. As espécies desta família são encontradas em ﬂorestas úmidas, como a Mata Atlântica, onde vivem na serapilheira. Uma característica impressionante dos Eleutherodactylidae é o seu alto grau de
miniaturização, alguns membros desta família podem medir até menos
de 1 cm de comprimento. Outra curiosidade é que algumas espécies
possuem fertilização interna com desenvolvimento direto, ao contrário
da maioria dos sapos que possui fecundação externa e desenvolvimento indireto. No Parque há somente um anfíbio dessa família, a rãzinha
Adelophryne glandulata, espécie com poucos registros no local.
Hylidae
Os Hylidae, popularmente chamados de pererecas, são os anuros
mais bem conhecidos, e uma das famílias mais diversas de anfíbios,
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com mais de 700 espécies no mundo todo. Sua distribuição se concentra especialmente na América do Sul, América Central e América do
Norte, mas, não ﬁca restrita a estes continentes. Ocupam desde ambientes ﬂorestais úmidos, cerrados e até topos de montanhas. Quase
todos os hilídeos possuem ventosas bem desenvolvidas na pontas dos
dedos, o que os auxilia a escalar e grudar em superfícies lisas, e por esta
razão são chamadas de pererecas das árvores. No Parque Estadual do
Rio Doce esta é a família mais abundante, contando com 23 espécies.
Leptodactylidae
Os Leptodactylidae também possuem ampla distribuição, do sul
da América do Norte até a América Central e na América do Sul. Ocupam desde ambientes ﬂorestais, ambientes áridos e montanhas. No
Brasil são comumente chamados de rãs, gias ou caçotes, tendo desde
espécies bem pequenas de 2-3 cm de comprimento até aquelas que podem atingir 20 cm de comprimento. Em geral os respresentantes da família possuem corpo robusto, pés com os dedos longos e sem ventosas
desenvolvidas, hábitos terrícolas e semi-aquáticos, apesar de algumas
espécies subirem em árvores. A reprodução normalmente se dá em
poças e lagoas, com desenvolvimento indireto. Curiosamente, muitas
espécies desta família colocam seus ovos em um ninho de espuma por
cima da água, onde ocorre a fecundação e desenvolvimento dos embriões. No PERD a família ocupa o segundo lugar no ranking de riqueza,
com oito espécies registradas.
Microhylidae
Uma grande família, com mais de 600 espécies reconhecidas,
distribuídas pelas Américas, Ásia, norte da Austrália, África Subsaariana e Madagascar. Os Microhylidae são em geral fossoriais e terrestres,
e são facilmente reconhecidos pela morfologia conservada que compartilham entre si, o corpo em formato de gota. Devido a esta peculiar
característica muitas de suas espécies são chamadas de “rã-coxinha”.
As estratégias reprodutivas dentro da família são diversas e incluem
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tanto o desenvolvimento indireto quanto direto e a reprodução explosiva, todos casais de uma só vez. No PERD são registradas três espécies
desta família.
Phyllomedusidae
As espécies desta família eram anteriormente agrupadas junto
com os hilídeos em uma subfamília chamada Phyllomedusinae, porém,
estudos recentes elevaram o grupo a uma família própria. Apresenta
ampla distribuição do México à Argentina, e no Brasil, atualmente são
registradas 37 espécies, todas distinguíveis pela presença de pupila em
posição vertical e dedo polegar oponível. Estes carismáticos anuros,
em geral, possuem coloração dorsal verde e se locomovem pela árvores sem pular, apenas se agarrando as folhas e galhos, por este motivo
receberam o nome de perereca-macaco. No Parque existem somente
duas espécies facilmente encontradas em brejos e bordas de lagoas.
Confira a seguir, a lista de espécies dos anuros do Parque Estadual do Rio Doce, juntamente com as fotos da maioria das espécies.
Espécies de anfíbios anuros

Nome comum

Família Brachycephalidae
Ischnocnema aff. parva

rã-do-folhico

Ischnocnema surda

rã-do-folhico
Família Bufonidae

Rhinella crucifer x ornata

sapo-amarelo

Rhinella diptycha

sapo-cururu

Família Craugastoridae
Haddadus binotatus

rã-do-folhico

Família Eleutherodactylidae
Adelophryne glandulata

rãzinha

Família Hylidae
Aparasphenodon brunoi

perereca-de-capacete

Boana albomarginata

perereca-verde

Boana albopunctata

rã-cabritinha

Boana faber

sapo-ferreiro/sapo-martelo
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Espécies de anfíbios anuros

Nome comum

Boana semilineata

perereca-dormideira

Dendropsophus anceps

perereca-zebra

Dendropsophus bipunctatus

pererequinha

Dendropsophus branneri

perereca-amarela

Dendropsophus decipiens

pererequinha

Dendropsophus elegans

perereca-de-moldura

Dendropsophus minutus

perereca-de-ampulheta

Dendropsophus seniculus

pererequinha

Itapotihyla langsdorffi

perereca-castanhola

Ololygon carnevallii

perereca

Ololygon argyreornata

perereca

Pseudis fusca

rã-pé-de-pato

Scinax alter

perereca

Scinax eurydice

perereca

Scinax fuscomarginatus

perereca-grilo

Scinax fuscovarius

perereca-do-banheiro

Scinax x-signatus

perereca

Sphaenorhunchus prasinus

pererequinha-limão

Trachycephalus mesophaeus

perereca-leiteira

Família Leptodactylidae
Adenomera thomei

rãzinha-da-mata

Leptodactylus fuscus

rã-assobiadora

Leptodactylus labyrinthicus

rã-pimenta

Leptodactylus latrans

rã-manteiga

Leptodactylus aff. spixi

rã

Physalaemus aff. crombiei

rã

Physalaemus cuvieri

rã-cachorro

Pseudopaludicola sp.

rãzinha-da-lagoa

Família Microhylidae
Chiasmocleis schubarti

rã-coxinha

Elachistocleis cesari

rã-grilo

Stereocyclops incrassatus

rã-da-mata

Família Phyllomedusidae
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Phyllomedusa burmeisteri

perereca-de-esmalte

Pithecopus rohdei

perereca-macaca

FAMÍLIA Brachycephalidae

Rãzinha-do-folhiço (Ischnocnema aff. parva)

Rãzinha-do-folhiço (Ischnocnema surda)
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FAMÍLIA Bufonidae

Sapo-amarelo (Rhinella crucifer x ornata)

Sapo-cururu (Rhinella diptycha)
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FAMÍLIA Craugastoridae

Rã-do-folhiço (Haddadus binotatus)

FAMÍLIA Eleutherodactylidae

Rãzinha (Adelophryne glandulata)
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FAMÍLIA Hylidae

Perereca-de-capacete (Aparasphenodon brunoi)

Perereca-verde (Boana albomarginata)
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FAMÍLIA Hylidae

Rã-cabritinha (Boana albopunctata)

Sapo-ferreiro (Boana faber)
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FAMÍLIA Hylidae

Perereca-dormideira (Boana semilineata)

Perereca-zebra (Dendropsophus anceps)
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FAMÍLIA Hylidae

Pererequinha (Dendropsophus bipunctatus)

Pererequinha-amarela (Dendropsophus branneri)
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FAMÍLIA Hylidae

Pererequinha (Dendropsophus decipiens)

Perereca-de-moldura (Dendropsophus elegans)
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FAMÍLIA Hylidae

Perereca-de-ampulheta (Dendropsophus minutus)

Pererequinha (Dendropsophus seniculus)
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FAMÍLIA Hylidae

Perereca-castanhola (Itapotihyla langsdorffi)

Perereca (Ololygon carnevallii)
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FAMÍLIA Hylidae

Perereca (Ololygon argyreornata)

Rã-pé-de-pato (Pseudis fusca)
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FAMÍLIA Hylidae

Perereca (Scinax alter)

Perereca (Scinax eurydice)
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FAMÍLIA Hylidae

Perereca-grilo (Scinax fuscomarginatus)

Perereca-de-banheiro (Scinax fuscovarius)
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FAMÍLIA Hylidae

Perereca (Scinax x-signatus)

Pererequinha-limão (Sphaenorhynchus prasinus)
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FAMÍLIA Hylidae

Perereca-leiteira (Trachycephalus mesophaeus)

FAMÍLIA Leptodactylidae

Rãzinha-da-mata (Adenomera thomei)
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FAMÍLIA Leptodactylidae

Rã-assobiadora (Leptodactylus fuscus)

Rã-pimenta (Leptodactylus labyrinthicus)
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FAMÍLIA Leptodactylidae

Rã-manteiga (Leptodactylus latrans)

Rã (Leptodactylus aff. spixi)
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FAMÍLIA Leptodactylidae

Rã-cachorro (Physalaemus cuvieri)

Rã (Physalaemus aff. crombiei )
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FAMÍLIA Microhylidae

Rã-coxinha (Chiasmocleis schubarti)

Rã-grilo (Elachistocleis cesari)
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FAMÍLIA Microhylidae

Rã-da-mata (Stereocyclops incrassatus)

FAMÍLIA Phyllomedusidae

Perereca-de-esmalte (Phyllomedusa burmeisteri)
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FAMÍLIA Phyllomedusidae

Perereca-macaca (Pithecopus rohdei)

Comentários sobre algumas espécies
Família Craugastoridae
Haddadus binotatus
Espécie de hábitos estritamente ﬂorestais, se encontra distribuída por toda a Mata Atlântica do nordeste da Bahia ao sul do Rio Grande
do Sul. De tamanho mediano (≈ 5 cm), possui coloração castanho frequentemente com duas pintas escuras em seu dorso e uma faixa negra
de cada lado do focinho. Uma característica inconfundível deste gênero
e desta espécie é possuir o primeiro dedo das mãos muito maior que
os demais. É uma espécie curiosa visto que, diferentemente da grande maioria dos anuros, não precisa de água para se reproduzir e não
possui estágio larval, em vez disso, esta espécie se reproduz no folhiço
úmido das ﬂorestas e de seus ovos eclodem miniaturas dos adultos. É
encontrado em todo PERD em locais com grande acúmulo de folhiço.
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Família Hylidae
Aparasphenodon brunoi
Habita predominantemente regiões costeiras de
Mata Atlântica do litoral norte de São Paulo até a costa sul
da Bahia, sendo o PERD o único refúgio no interior e no estado de Minas Gerais. Espécie mediana a grande (8-10 cm) que possui como característica marcante uma forte ossiﬁcação no crânio (daí o seu nome
popular, perereca-de-capacete). Esta espécie ao se abrigar em buracos
de troncos, bambus e bromélias, obstrui a entrada com sua cabeça rígida, evitando assim a desidratação e possíveis predadores. Estudos
recentes demonstraram que Aparasphenodon brunoi também possui
pequenos espinhos ósseos ao longo de seu crânio, invisíveis a olho nu,
os quais quando pressionados podem liberar uma toxina que causa dor
e auxilia a se defender de seus predadores. No PERD encontra-se distribuída em toda sua extensão, sendo sua observação mais fácil durante dias de chuvas fortes em beira de lagoas.
Itapotihyla langsdorffi
Espécie distribuída ao longo da Mata Atlântica
brasileira do estado de Sergipe ao Rio Grande do Sul.
Em Minas Gerais há registros para os municípios de
Conceição do Mato Dentro, Goianá e em Marliéria, no
Parque Estadual do Rio Doce. De coloração verde-musgo e
dorso coberto de pequenas manchas acinzentadas, tamanho
grande (atingindo ≈ 15 cm) e discos adesivos azulados, possui como
uma das características marcantes o saco vocal duplo, posicionado lateralmente na cabeça. É uma espécie de hábitos noturnos que reproduz
dentro de poças em matas bem preservadas durante épocas quentes e
úmidas do ano. Sua reprodução é explosiva, o que signiﬁca que normalmente reproduzem todos de uma só vez durante um ou poucos dias
do ano, o que diﬁculta sua visualização. Foi registrada apenas na região
sul do parque, mas devido a diﬁculdade de encontrá-la em seus poucos
dias de reprodução, pode ser que ocorra em toda sua extensão.
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Família Microhylidae
Stereocyclops incrassatus
Ocorre nas ﬂorestas úmidas do litoral norte e leste do
Brasil, nos estados de Alagoas, Pernambuco e ao sul do rio São Francisco, em Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Espécie mediana a grande
(≈ 10 cm), possui o dorso de coloração castanho amarronzada muitas
vezes marcado por uma mancha central de cor acinzentada e uma linha
longitudinal branca no centro do corpo. Possui formato singular, gordo
e arredondado em seu corpo e com a cabeça triangular e pontuda. Habita o solo da ﬂoresta sob as folhas e restos vegetais. É uma espécie de
reprodução explosiva, vocalizando para se reproduzir apenas em dias
de chuva intensa, escondido debaixo de touceiras de capim na beira das
lagoas e poças na borda da mata. No Parque é encontrado ao longo de
toda sua extensão, apesar de ser de difícil visualização pois se locomove
e reproduz predominantemente durante dias de chuvas torrenciais.

Família Phyllomedusidae
Pithecopus rohdei
Espécie distribuída a longo da Mata Atlântica de
São Paulo ao Sul da Bahia e Minas Gerais. De tamanho
mediano (≈ 5 cm), possui o dorso variando de verde
escuro ao verde limão, a lateral do corpo é laranja pálido e a região
inguinal e interior das coxas púrpura escuro com manchas vermelho
-alaranjada bem chamativas. Uma característica marcante desta família é possuir o primeiro dedo do pé e da mão, oponível ao segundo,
como o polegar, o que permite a esta espécie caminhar vagarosamente
por entre os galhos da vegetação em vez de pular como a maioria dos
anfíbios o faz, e por este motivo é conhecida como perereca-macaco.
Quando manuseada possui um comportamento interessante, ela se encolhe e fecha os olhos, ﬁngindo de morta, comportamento conhecido
como tanatose, que visa desencorajar possíveis predadores. No PERD
é encontrada em toda sua extensão, dentro da mata e em brejos onde
se reproduzem.
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O último refúgio ameaçado pela lama
O Parque Estadual do Rio Doce é o maior e um dos mais- im
portantes remanescentes de Mata Atlântica de Minas Gerais. Situado
em altitudes relativamente baixas (250-350 metros acima do nível do
mar), o parque representa o que restou das exuberantes ﬂorestas de
baixada que outrora cobriam toda a extensão do trecho médio e baixo
do Rio Doce. Tais características permitem que a unidade de conservação abrigue populações continentais de espécies típicas das ﬂorestas
litorâneas do Brasil, mas raras em Minas Gerais, a exemplo da perereca-de-capacete Aparasphenodon brunoi, cujas populações do PERD
são as únicas que restaram no estado.
Apesar da sua relevância para a conservação e do fato de ser uma
unidade de conservação de proteção integral, o PERD encontra-se
constantemente ameaçado pela restrição de verbas para manutenção
e ﬁscalização, por queimadas irregulares, que ocorrem no seu entorno e pelos efeitos negativos da fragmentação ambiental. Não bastasse
as já existentes ameaças, em novembro de 2015, o parque sofreu um
duro golpe. Cerca de 43 milhões de m3 de lama foram derramados na
cabeceira do Rio Doce devido ao rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, sendo esse o maior desastre ambiental da história do
país. Felizmente, no trecho do Rio Doce que margeia o PERD, a onda
de rejeito não extrapolou a calha do rio e não ocasionou a perda de
habitat terrestre. Entretanto, apesar de passados mais de três anos, os
impactos do rompimento sobre a biota ainda não foram devidamente
avaliados e, por isso, seus efeitos sobre os anfíbios do PERD permanecem desconhecidos.
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