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RESUMO 

 

 As espécies colonizadoras precisam ter características que permitam que 

cheguem ao local e se mantenham com os recursos e condições ali existentes. Dentre 

os anfíbios, ocorrem espécies com diferentes capacidades para colonizar ambientes 

alterados por ação antrópica. Esses animais podem ser utilizados para avaliar a 

efetividade de áreas a partir de suas características ecológicas. O presente estudo foi 

realizado em matas ciliares reflorestadas no Cerrado, localizadas no entorno do 

reservatório da usina hidrelétrica de Volta Grande, entre os estados de São Paulo e 

Minas Gerais. A mata ciliar nativa foi inundada para a formação da represa. Entre 10 e 

30 anos, o entorno das áreas inundadas foi reflorestado e, atualmente, estas áreas de 

mata ciliar reflorestadas estão isoladas de remanescentes florestais por matrizes 

agrícolas. O objetivo do presente estudo foi analisar as espécies de anuros que 

conseguiram colonizar as matas ciliares reflorestadas, utilizando como parâmetros 

aspectos da paisagem local, bem como da ecologia e da história natural das espécies. 

Foram amostrados cinco fragmentos ciliares reflorestados entre março de 2013 e 

janeiro de 2014. As coletas se deram por armadilhas de pitfall, instaladas no interior 

das matas ciliares, e por procura ativa no período noturno associada à zoofonia, nas 

áreas do entorno desses fragmentos. Como resultados, as matas ciliares reflorestadas 

da represa Volta Grande contribuem para a conservação de 21 espécies. Não foram 

encontradas espécies endêmicas ou dependentes de matas ciliares. As espécies 

capazes de colonizar estas áreas são predominantemente resistentes à alteração 

antrópica, com ampla distribuição geográfica; habitat generalistas e apresentam modo 

reprodutivo característico de áreas abertas e ambientes lênticos. Sendo assim, os 

aspectos predominantes da ecologia e história natural das espécies colonizadoras 

podem ser utilizados para comparações em estudos futuros em matas ciliares 

reflorestadas. O tipo de matriz exerceu influência somente sobre a abundância da 

anurofauna na área com matriz seringal, enquanto a composição diferiu entre as cinco 

áreas. Nas menores áreas reflorestadas, foram encontrados os menores valores de 

equitabilidade, provavelmente em função do efeito de borda. Dessa forma, é reforçada 

a importância da largura da mata ciliar e conectividade com matas ciliares nativas para 

que apresentem melhor distribuição da abundância entre as espécies e tenham um 

ambiente que seja fonte de espécies típicas de mata ciliar. 

 

Palavras chaves: Anfíbios; áreas reflorestadas; matriz; reservatório; usina 

hidrelétrica; Cerrado. 
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INTRODUÇÃO 

O Cerrado ocupa no território brasileiro 2.039.386 km² e vem sofrendo intensa e 

acelerada ocupação antrópica, principalmente nos últimos 50 anos (Brasil 2011). 

Devido ao elevado endemismo e à intensa redução de suas áreas originais, esse 

bioma é considerado hotspot mundial para conservação da biodiversidade (Myers et al. 

2000). O cerrado abriga aproximadamente 10.000 espécies de plantas, sendo 4.400 

endêmicas, e 1268 espécies de vertebrados, sendo 117 endêmicas (Myers et al. 2000). 

Até o ano de 2010, 49,16% de sua cobertura original já havia sido desmatada (Brasil 

2011).  

A conversão das áreas naturais do bioma cerrado em campos agrícolas, assim 

como a poluição e o represamento das águas, tem reduzido a área de ocorrência de 

muitas espécies (Dias 1994; Colli et al. 2002). Estas alterações de habitat geram 

eventos de extinção de vários grupos faunísticos (Cosson et al. 1999), deixando os 

ambientes mais suscetíveis à invasão por espécies exóticas (Laurance & Vasconcelos 

2009). Em 2005, no Cerrado, as áreas de pastagem e monoculturas totalizavam 

600.000km², enquanto a parcela de Unidade de conservação era de cerca de 

33.000km² (aproximadamente 3%) (Klink & Machado 2005). 

Em janeiro de 2002 haviam 433 centrais hidrelétricas em operação no Brasil, das 

quais 304 eram empreendimentos de micro e pequenas centrais hidrelétricas (Aneel 

2002). Estudos sobre os impactos causados por empreendimentos hidrelétricos alertam 

para questões como a perda e fragmentação de habitat (Zhong & Power 1996), 

alteração da biodiversidade pela redução de espécies nativas e introdução de espécies 

exóticas (Power et al. 1996), isolamento populacional (Dynesius & Nilsson 1994) e 

erosão genética (Rosenberg et al. 1997). 

As áreas mais afetadas pela implantação de hidrelétricas são os habitats fluviais e 

as matas ciliares, os quais são inundados pela construção da represa (Pavan 2007). 

De acordo com Ribeiro & Walter (2001), matas ciliares são a vegetação florestal que 

acompanha as margens dos rios de médio e grande porte e dificilmente ultrapassam 

100m de largura. Estes autores diferenciam estas florestas das matas de galeria pelo 

porte dos corpos d’água que acompanham. Sendo assim, as matas de galeria 

envolvem riachos de pequeno porte. Apesar destas matas ocuparem pequena 
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extensão na paisagem do cerrado (Ribeiro et al. 2001), elas exercem importantes 

funções. Elas garantem a manutenção dos ecossistemas aquáticos e terrestres e o 

equilíbrio geobiohidrológico do ambiente, além disso, funcionam como corredores para 

dispersão de animais permitindo o fluxo gênico entre as populações (Fonseca et al. 

2001). 

Frente aos grandes empreendimentos, como as hidrelétricas, o Decreto Nº 97.632, 

de 10 de abril de 1989 (Brasil 1989), prevê a recuperação das áreas degradadas, 

visando a obtenção de estabilidade do meio ambiente. Esta recuperação deve ser feita 

a partir de um plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD). De acordo com a 

Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação Nº 9.985, de 18 de julho de 

2000 (Brasil 2000), Art. 2, entende-se por recuperação a restituição de um ecossistema 

ou de uma população silvestre degradada à uma condição não degradada, que pode 

ser diferente de sua condição original. Com a construção de hidrelétricas, as represas 

artificiais tornam-se um novo elemento na paisagem, enquanto que as áreas 

adjacentes à área alagada tornam-se áreas de preservação permanente (Brasil 2002). 

Portanto, as áreas no entorno dos reservatórios, devem ser recuperadas por 

reflorestamentos.  

O reflorestamento é uma medida para auxiliar a recuperação e, assim, iniciar os 

estádios de sucessão nas áreas (Cullen 1998). À medida que este processo evolui, vão 

se estabelecendo novas condições e recursos que irão propiciar a sucessão faunística 

(Mexia 2008). Portanto, quando os fatores do habitat atingem as necessidades 

particulares de cada espécie, a área vai sendo colonizada (Fox 1982). Com o tempo, 

as condições e os recursos da área passam a não atender estas espécies da mesma 

maneira, sendo assim, por competição ou outra interação, elas saem dos seus limiares 

ótimos, deixam a área ou tornam-se menos abundantes (Mexia 2008).  

A sucessão faunística também depende das áreas adjacentes (Majer 1989). O 

padrão espacial da paisagem é composto basicamente por um mosaico de manchas e 

corredores inseridos em uma matriz (Forman & Godron 1986). Estes elementos são 

responsáveis pela distribuição dos organismos, matéria e energia (Forman & Godron 

1986), pois podem representar diferentes funções para cada organismo, como barreira, 

hábitat ou passagem. Nesse sentido, as matrizes apresentam diferentes níveis de 

percolação, o que define a facilidade com que indivíduos das diversas espécies se 
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movimentam entre as manchas de florestas (Gardner & O’neil 1991). Portanto, algumas 

matrizes são barreiras à movimentação dos organismos (Gascon et al. 1999; Ricketts 

2001).  

As espécies que irão colonizar determinada área precisam ter características que 

permitam que elas cheguem ao local e se mantenham com os recursos e condições ali 

existentes. As espécies generalistas, por exemplo, tem grande capacidade de 

colonização, ocorrendo em mais de um habitat (Brandão & Araújo 2001). A partir das 

informações sobre a ecologia e distribuição das espécies, é possível fazer uma 

avaliação da área (Crema 2008; Magalhães 2012). Nesse sentido, no presente estudo, 

os anfíbios foram utilizados para indicar a efetividade das áreas reflorestadas em 

abrigar fauna típica de matas ciliares.  

Segundo Azevedo-Ramos et al. (2005), um grupo bioindicador deve apresentar 

alguns requisitos, tais como diversidade de formas, reunindo espécies mais exigentes e 

outras mais adaptáveis, ocupação da maioria dos ambientes e nichos ecológicos e 

mobilidade para responder às agressões ambientais. Os anfíbios anuros atendem bem 

a estes requisitos. Dentre os anfíbios ocorrem espécies com diferentes capacidades 

para colonizar em ambientes alterados por ação antrópica, variados níveis de 

tolerância fisiológica, quanto às condições ambientais e quanto à dependência de 

microambientes específicos para a reprodução (Moraes et al. 2007), sendo bons 

bioindicadores (Feio et al. 1998). 

Valdujo et al. (2011) registraram no Cerrado 209 espécies de anfíbios, sendo 150 

consideradas típicas e 51,7%, endêmicas. Desta forma a fauna de anfíbios do Cerrado 

é composta por diferentes grupos de espécies: 1) espécies endêmicas do Cerrado; 2) 

espécies compartilhadas com domínios vegetacionais vizinhos e 3) espécies 

generalistas, com distribuição em todo Brasil (Valdujo et al. 2011) 

As espécies típicas de biomas florestais estão, em sua maioria, presentes nas matas 

de galeria do Cerrado (Colli et al. 2002). São nestas matas que se encontram a maioria 

dos anuros habitat-especialistas do Cerrado (Brandão & Araújo 2001). Contudo, esta 

fisionomia não constitui barreira para a herpetofauna adaptada aos ambientes abertos 

(Colli et al. 2002). Sendo assim, as matas ciliares são passíveis de apresentarem 

anurofauna tanto de áreas abertas, quanto habitat-especialistas. 
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O presente estudo foi realizado em matas ciliares reflorestadas localizadas no 

entorno do reservatório da usina hidrelétrica de Volta Grande, entre os estados de São 

Paulo e Minas Gerais. Toda vegetação da área foi removida na ocasião da construção 

da hidrelétrica, que entrou em operação em 1974. Entre 10 e 30 anos, foi realizado um 

reflorestamento linear no entorno das áreas inundadas, de modo que estas se 

caracterizam atualmente como fragmentos não contínuos de mata ciliar. Estas novas 

matas são circundadas por matriz aquática e por matrizes agrícolas como canavial, 

pasto, seringal e cerrado, incluindo formações campestres e cerradão.  

O objetivo do presente estudo foi registrar as espécies de anuros presentes nas 

matas ciliares reflorestadas, utilizando como parâmetros aspectos do uso e ocupação 

do entorno das áreas e dados de ecologia e história natural das espécies encontradas, 

discutindo a capacidade de colonização das mesmas. Nesse sentido, buscamos 

responder às seguintes questões: 

Qual a composição da anurofauna das áreas de matas ciliares reflorestadas? Seria 

essa fauna composta por espécies típicas das matas ciliares do cerrado? 

Quais são as características das espécies dos anuros que colonizaram os ambientes 

de matas ciliares reflorestadas e cercadas por matrizes agrícolas?  

Quais dos seguintes fatores exercem maior influência para a efetividade na 

manutenção da diversidade de anuros em áreas reflorestadas: tamanho do fragmento? 

Tempo de reflorestamento? Ou o tipo de matriz circundante?  

 

Material e Métodos  

1. Área de estudo 

O estudo foi conduzido em cinco matas ciliares reflorestadas, denominadas 

Nativa, Noboro, Santa Bárbara, Figueira e Delta (figura 1, tabela 1). As áreas Delta e 

Figueira são as mais próximas entre si, sendo, contudo, separadas pela rodovia 

Anhanguera (SP330). Estas áreas estão localizadas às margens do reservatório da 

usina hidrelétrica (UHE) de Volta Grande (22k 0800295; utm 7768185; elevação 462m), 

ao longo do rio Grande, na divisa dos Estados de Minas Gerais (margem direita) e São 

Paulo (margem esquerda). A área inundada do reservatório é de 221,7km² e o volume 
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de água é de 2.268km³ (Braga 2001). A região tem uma estação seca bem definida 

entre maio e outubro e a estação chuvosa ocorre entre novembro abril, com 

precipitação média anual atingindo 1.506 milímetros (Martins 2014). A temperatura 

média anual varia entre 22ºC e 24ºC (Filardi et al. 2007).  

A região da UHE de Volta Grande é conhecida como Triangulo Mineiro e Norte do 

estado de São Paulo e está inserida no bioma Cerrado. Com o enchimento do 

reservatório em 1973, a mata ciliar original foi inundada, restando no entorno da 

represa um cenário de solo exposto e compactado. Neste período, estas áreas de solo 

exposto eram margeadas por cultivos agrícolas, com predomínio da cana-de-açúcar 

(Ferreira 2009). No cumprimento da legislação, a Companhia Energética de Minas 

Gerais S.A. (Cemig), que tem a concessão do aproveitamento da UHE de Volta Grande 

desde 1967, reflorestou as margens da represa. No entanto, não foi usado um critério 

padrão para esta recuperação, de modo que cada área apresenta larguras, tipos 

vegetacionais e idades de reflorestamento diferentes.  

Atualmente, a paisagem do entorno do Reservatório Volta Grande (RVG) é 

representada por áreas de matas ciliares reflorestas, intercaladas por fisionomias do 

cerrado em regeneração secundária, lagos, extensas plantações de cana, sorgo, pasto 

ou seringal, além de fazendas, usinas e outras áreas urbanas (figuras 2 a 6). As cinco 

áreas selecionadas para o presente estudo representam as diferentes fisionomias das 

matrizes em que estão inseridas, bem como diferentes larguras e idades de 

reflorestamento (tabela 1). Santa Bárbara e Delta foram reflorestadas mais 

recentemente, há 10 anos, enquanto que Noboro e Figueira foram reflorestadas há 20 

anos. Na área denominada Nativa ocorreu sucessão natural há cerca de 30 anos e é a 

maior faixa de vegetação.  
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Figura 1: Mapa da Represa Volta Grande com a localização das áreas amostrais 

(Nativa, Noboro, Santa Bárbara, Figueira e Delta). 

Tabela 1: Caracterização das áreas amostrais e suas respectivas localizações 

(UTM), idade, largura (m) e matrizes. 

Área Município  
Localização 

(UTM) 
Idade 

Largura  
(m) 

Matriz 

Delta Igarapava-SP 
23K-0208898/ 

7787230 
10 anos 100 Canavial 

Figueira Igarapava-SP 
23k-0205725/ 

7787028 
20 anos 100 Canavial 

Nativa 
Conceição das 
Alagoas-MG 

22K-0800295/ 
7768185 

30 anos 400 
Cerrado e 
Canavial 

Noboro 
Água Comprida-

MG 
22K-0797876/ 

7775207 
20 anos 30 

Seringal e 
Canavial 

Santa Bárbara Miguelópolis-SP 
22k-0800293/ 

7768189 
10 anos 30 Canavial 

 

As áreas Noboro e Santa Bárbara apresentam faixas menores de reflorestamento, 

mantendo menor continuidade de vegetação ciliar relação às demais áreas, as quais 

constituem faixas de, no mínimo, 100m de largura (figuras 2, 3, 4, 5 e 6).  
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As áreas foram caracterizadas quanto ao uso e ocupação utilizando o programa 

ArcGis. Para isso foram gerados buffers de três quilômetros para cada área, tendo 

como centro as matas ciliares reflorestadas. Nas cinco áreas a matriz predominante foi 

a monocultura de cana-de-açúcar, cobrindo no mínimo 65% destas. Sendo a área de 

Santa Bárbara com o maior percentual desta plantação com 87,99% de toda sua 

cobertura.  

As áreas Nativa, Figueira e Delta apresentam maiores faixas de reflorestamento, 

tendo, respectivamente, 16,68%, 16,76% e 17,25% de suas áreas cobertas por matas 

somadas aos fragmentos florestais. Em Santa Bárbara e Noboro, apresentam apenas 

10,96% e 4,02% de cobertura de matas. 

A porção de área urbana (estradas, casas, indústrias) em Delta foi a maior dentre 

as áreas, apresentando 9,41%, em contraste com Santa Bárbara com 0,17% destas 

áreas. A área Nativa apresenta uma porcentagem um pouco menor de áreas de 

agricultura, tais como pasto (0,7%) e canavial (65,07 %), quando comparada às áreas 

de Delta e Figueira, o que é compensado por maiores valores para outras ocupações 

como 12,97% de áreas de Cerrado e 14,29 % de fragmentos de mata.  

Nas matrizes das cinco áreas ocorrem pequenos corpos d’água, tendo Delta o 

maior percentual destes em sua paisagem, com 4%. Santa Bárbara apresenta a menor 

cobertura com 0,89%. 

Noboro é a única área que apresenta matriz arbórea no entorno do fragmento 

reflorestado, caracterizada por um seringal que corresponde a 18,25% da paisagem 

desta área. 
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Figura 2 Buffer de 3 km a partir do centro da mata ciliar reflorestada em Delta. O uso e ocupação da área é constituido por: 

Fragmento de mata (16,49%); Mata ciliar reflorestada (0,76% ); Cana (69,34%); Lago (4% ) e Área Urbana (9,41%). 
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Figura 3: Buffer de 3 km a partir do centro da mata ciliar reflorestada na Figueira,em que o uso e ocupação é constituido por :  

Fragmento de mata (15,57%); Mata ciliar reflorestada(1,19% ); Cana (74,48%); Lago (2,82%) e Área Urbana (0,91%) 
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Figura 4: Buffer de 3 km a partir do centro da mata ciliar reflorestada na Nativa,onde o uso e ocupação é constituido por : 

Fragmento de mata (14,29 %); Mata ciliar reflorestada(1,79%); Cana (65,07%); Lago (1,95%); Pasto (0,7%); Área Urbana (3,23%); 

Cerrado (12,97%). 
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Figura 5: Buffer de 3 km a partir do centro da mata ciliar reflorestada em Noboro,onde o uso e ocupação é constituido por:. 

Fragmento de mata (3,51%); Mata ciliar reflorestada(0,51%); Cana (62,9%); Lago (1,7%); Área Urbana (1,82%); Seringal (18,25%); 

Pasto (4,86%). 
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Figura 6: Buffer de 3 km a partir do centro da mata ciliar reflorestada em Santa Bárbara,em que o uso e ocupação é constituido por 

Fragmento de mata (10,04%); Mata ciliar reflorestada (0,92%); Cana (87,99%); Lago (0,89%); Área Urbana (0,17%) 
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2. Coleta dos dados 

Em cada uma das cinco áreas de amostragem, foram instalados três transectos 

lineares de armadilhas de queda (pitfall traps, figura 7) (Cechin & Martins 2000). Esses 

transectos foram posicionados paralelamente à represa e organizados em sequência, 

mantendo intervalos de 50m entre eles. Cada transecto consistiu de 10 baldes de 60 

litros enterrados até a boca, respeitando um distanciamento de 5m entre os baldes. 

Uma cerca-guia de 1m de altura acompanhava a linha de baldes, incidindo no centro 

destes e tendo a toda à extensão de sua base enterrada no solo, no espaço entre os 

baldes. Essa cerca foi confeccionada com tela tipo mosquiteiro e sustentada por 

estacas de madeira.  

 

Figura 7: Desenho esquemático mostrando a disposição dos transectos de pitfall 
(traços em cinza) em cada área amostral de mata ciliar. As faixas azuis onduladas 
representam a represa. 
 

Entre março de 2013 e janeiro de 2014, foram realizadas nove campanhas 

mensais de coleta, totalizando 36 dias de amostragem. Não houve coleta em agosto e 

setembro. Em cada campanha, as amostragens por meio das armadilhas de pitfall 

ocorreram ao longo de quatro dias consecutivos. No primeiro dia de cada campanha, 
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os baldes eram abertos, sendo fechados após as coletas do último dia e assim 

permaneciam no intervalo entre as campanhas. Os baldes eram vistoriados no período 

da manhã.  

Os anfíbios anuros foram também amostrados por meio de busca ativa associada 

à zoofonia (Crump & Scott 1994). Para tanto, cada área foi amostrada por uma noite a 

cada mês. As buscas foram realizadas entre 19 e 21h, totalizando esforço amostral de 

12 horas/pessoa/área. O período de procura noturna foi distribuído em três meses na 

estação seca em junho, julho e outubro, e três meses na chuvosa em novembro, 

dezembro de 2013 e janeiro de 2014.  

Os animais capturados foram marcados com elastômero e soltos no local de 

captura. Esta metodologia de marcação foi utilizada para que os indivíduos 

recapturados nas armadilhas não fossem recontados nas amostragens subsequentes. 

O elastômero é um polímero pastoso fluorescente, disponível em diversas cores. Esse 

material deve ser aplicado subcutaneamente, criando marcas únicas de acordo com a 

cor e local de aplicação no corpo do animal. Após a aplicação o polímero se solidifica, 

mantendo-se flexível e visível sob luz UV (Freitas et al. 2013). 

Os exemplares coletados foram fixados com formalina 10%, transferidos para 

álcool 70% e tombados na coleção Herpetológica do Laboratório de Zoologia dos 

Vertebrados da Universidade Federal de Ouro Preto (LZV/UFOP). Todos os 

procedimentos de coleta, transporte, marcação, tombamento em coleção científica 

foram autorizados pelo comitê de Ética da UFOP n°. 142/2013 e pela licença do 

ICMBio  n° 36206-1. Para a identificação, os espécimes foram comparados com os 

indivíduos da coleção Herpetológica do Laboratório de Zoologia dos Vertebrados da 

Universidade Federal de Ouro Preto e foi utilizada a chave dicotômica de Provete et al. 

(2011).  

Foram obtidos dados da literatura sobre a ecologia e história natural das espécies 

encontradas nas áreas amostrais (tabela 2). Para isto, utilizamos os trabalhos de 

Brandão & Araújo 2001, Bastos 2007, Uetanabaro et al. 2008, Brassaloti et al. 2010, 

Valdujo et al. 2011 e IUCN 2014. 
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Análise dos dados 

Para avaliar se o esforço de coleta empregado foi suficiente para amostrar a 

anurofauna local, foi construída a curva do coletor e a curva de riqueza estimada, 

utilizando o programa Estimates versão 6.0b1 (Colwel 2000). A riqueza esperada foi 

calculada pelo estimador Jacknife de primeira ordem com mil aleatorizações, utilizando 

dados de presença e ausência de cada espécie por cada dia de procura (Burnham & 

Overton 1979). 

Os métodos de coleta, procura ativa e pitffall, não seguiram o mesmo padrão, 

sendo assim, as analises estatísticas foram realizadas utilizando somente os dados das 

armadilhas de interceptação e queda. 

 As espécies foram classificadas como dependentes ou independentes de matas 

ciliares, conforme proposto por Brandão & Araújo (2001), que se basearam nas 

características reprodutivas e especificidade de habitat da anurofauna. 

Devido à dificuldade na diferenciação taxonômica dos juvenis das espécies 

Physalaemus centralis e P. cuvieri (Giaretta  et al. 2008; Araújo et al. 2013), os 

espécimes foram considerados conjuntamente para a determinação da riqueza de 

espécies e contagem de indivíduos. 

O modelo linear generalizado (GLM) foi empregado para verificar a influência das 

variáveis explicativas (tipo de matriz, idade, e largura do fragmento) sobre as variáveis 

respostas (riqueza e abundância). Por meio dessas análises, foram estabelecidas 

comparações entre as áreas amostrais.  Após a análise utilizando o GLM, foi feita uma 

análise de contraste, visando apontar qual variável explicativa teve maior influência 

sobre a riqueza e abundância.  

A variação da composição da anurofauna entre as áreas foi testada por meio de 

uma análise multivariada de variância permutacional (PERMANOVA, Anderson 2001, 

2006). Utilizamos dados de abundância e riqueza agrupados em cinco categorias de 

acordo com as unidades amostrais. Medidas de dissimilaridade de Jaccard foram 

utilizadas e 1000 permutações foram geradas. Após a PERMANOVA, uma análise 

multivariada de distância permutacional (PERMDISP) foi feita com a matriz dos valores 

de dissimilaridade de Jaccard gerados por meio da PERMANOVA, para testar a 
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homogeneidade da anurofauna entre as áreas (Anderson 2001, 2006). Um 

escalonamento multidimencional não métrico (NMDS) foi utilizado para representar 

graficamente a variação na composição (Clarke 1993). Todas as análises foram 

realizadas utilizando o software R (R Development Core Team 2014). Foram utilizados 

os pacotes GLM e Vegan para as analises de GLM  e PERMANOVA respectivamente. 

A significância para p foi <0,05. 

Para determinar a diversidade total entre as áreas utilizamos o índice de Simpson, 

pois captura bem a variação das distribuições de abundância e estabiliza com menores 

tamanhos de amostras (Gimaret-Carpentier et al. 1998). Junto ao índice de 

diversidade, foram gerados dados de dominância e equitabilidade das espécies. Todos 

calculados pelo programa Past 2.08 (Hammer  et al. 2001).  

 

RESULTADOS 

 

Foram registradas na RVG 21 espécies de anfíbios anuros pertencentes a 10 

gêneros, distribuídos em 4 famílias: Bufonidae, Hylidae, Leptodactylidae e Microhylidae 

(tabela 2). Leptodactylidae foi a família com maior riqueza (nove espécies), seguida por 

Hylidae (oito espécies).  

A curva de rarefação de espécies não se estabilizou, ou seja, não atingiu um 

platô, indicando que não foram encontradas todas as espécies que ocorrem nesses 

ambientes (figura 8). No entanto, a busca ativa foi uma forma de complementar o 

número de espécies nas áreas. 
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Tabela 2: Relação das espécies de anfíbios anuros do entorno da represa Volta Grande e dados sobre distribuição, segundo *Uetanabaro et al. (2008), 

Brassaloti et al.(2010),Valdujo  et al.(2011); alterações antrópicas e grau de ameaça (IUCN 2014); e dependência de matas ciliar (Brandão & Araújo 2001).  

Anfíbios do entorno da represa Volta Grande Distribuição* 
Alterações antrópicas 

(IUCN, 2014) 
Dependente de 
matas ciliares 

Grau de ameaça 
 (IUCN, 2014) 

Bufonidae 
    Rhinella schneideri (Werner, 1984) Aberta e Florestal  Resistente Independente Menos preocupante 

Hylidae 
    Dendropsophus elianeae (Napoli & Caramaschi, 2000) Aberta Resistente Independente Menos preocupante 

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) Aberta e Florestal  Resistente Independente Menos preocupante 

Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) Aberta e Florestal  Resistente Independente Menos preocupante 

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) Aberta e Florestal  Resistente Independente Menos preocupante 

Hypsiboas raniceps Cope, 1862 Aberta e Florestal  Resistente Independente Menos preocupante 

Scinax fuscomarginatus (Lutz, 1925) Aberta Resistente Independente Menos preocupante 

Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) Aberta Resistente Independente Menos preocupante 

Trachycephalus venulosus (Laurenti, 1968) Aberta e Florestal  Resistente Independente Menos preocupante 

Leptodactylidae 
    Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) Aberta e Florestal  Resistente Independente Menos preocupante 

Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) Aberta e Florestal  Resistente Independente Menos preocupante 

Leptodactylus mystaceus (Spix, 1824) Aberta e Florestal  Resistente Independente Menos preocupante 

Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861) Aberta e Florestal  Resistente Independente Menos preocupante 
Leptodactylus podicipinus (Cope, 1862) 
Leptdactylus sp. Aberta e Florestal  Resistente Independente Menos preocupante 

Physalaemus centralis Bokermann, 1962 Aberta e Florestal  Resistente Independente Menos preocupante 

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 Aberta e Florestal  Resistente Independente Menos preocupante 

Physalaemus nattereri Steindachner, 1863 Aberta Não resistente Independente Menos preocupante 

Microhylidae 
    Chiasmocleis albopunctata (Boettger, 1885) Aberta e Florestal  Resistente Independente Menos preocupante 

Elachistocleis cf cesarii (Miranda-Ribeiro, 1920) Aberta Resistente Independente 
 Dermatonotus muelleri (Boettger, 1885) Aberta e Florestal   Não resistente Independente Menos preocupante 
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Figura 8: Curva de rarefação dos anuros amostrados por armadilhas de 

interceptação e queda nas cinco áreas reflorestadas da RVG. 

De acordo com Brassaloti et al. (2010), Valdujo et al. (2011) e IUCN (2014), 

as espécies Physalaemus centralis, Dendropsophus elianeae, Chiasmocleis 

albopunctata e Physalaemus nattereri apresentam ampla distribuição geográfica, 

principalmente no Cerrado, ocorrendo, também em domínios vizinhos. Enquanto 
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que, Rhinella schneideri, D. minutus, D. nanus, Hypsiboas albopunctatus, H. 

raniceps, Scinax fuscomarginatus, S. fuscovarius, Trachycephalus venulosus, P. 

cuvieri, Lepstodactylus fuscus, L. labyrinthicus, L. mystaceus, L. mystacinus, L. 

podicipinus, C. albopunctata, Elachistocleis cf cesarii e D. muelleri encontram-se 

amplamente distribuídas pelo Brasil, ocorrendo em vários biomas (Brassaloti et al. 

2010; IUCN 2014).  

Uma parcela significativa, ou seja, 80% dos anuros encontrados nas áreas de 

estudo ocorrem principalmente em áreas abertas e, eventualmente, são encontrados 

em áreas florestais. Apenas Dendropsophus elianeae, Scinax fuscomarginatus, S 

fuscovarius e Physalaemus nattereri são exclusivas de formações abertas. Como 

nenhuma das espécies utilizam apenas ambientes florestais, foram classificadas 

como independentes de mata de ciliar (tabela 2). Apenas P. nattereri e D. muelleri 

são descritas como não resistentes a impactos antrópicos (IUCN 2014). Quanto a 

questão do grau de ameaça de extinção das espécies do estudo, todas são 

descritas como pouco preocupante.  

Dentre os 39 modos reprodutivos registrados para anfíbios anuros (Haddad & 

Prado 2005), ocorrem entre as espécies do entorno da represa os modos 1, 2, 11, 

13 e 30 (tabela 3). O modo 1 envolve ovos e girinos exotróficos que se desenvolvem 

em corpos d’agua lênticos (Haddad & Prado 2005). Esse modo reprodutivo foi o 

mais comum entre as famílias, ocorrendo em 12 espécies. Foi o único modo 

reprodutivo encontrado entre os Hilídeos e Microhilideos. A espécie Rhinella 

schneideri a única representante da família Bufonidae, pode apresentar o modo 

reprodutivo 1 e 2, ou seja, ovos e girinos exotróficos que se desenvolvem tanto em 

corpos d’água lênticos, quanto em lóticos.  

A família Leptodactylidae apresentou maior número de modos reprodutivos 

(três) e estes não são descritos para as espécies que ocorreram nas outras famílias. 

O modo reprodutivo 11, que ocorreu apenas para os Physalaemus, é descrito pela 

postura de ovos em ninhos de espuma flutuante em corpo d’agua lêntico e girinos 

exotróficos que se desenvolvem nesses corpos d’água (Haddad & Prado 2005). Os 

outros dois modos reprodutivos ocorreram apenas para o gênero Leptodactylus, 

sendo o modo 13 descrito pela postura de ovos em ninhos de espuma flutuante em 

água acumulada em piscinas construídas e girinos exotróficos em corpos d’água 

lênticos (Haddad & Prado 2005). O modo 30 é caracterizado por apresentar ninho de 
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espuma com ovos e estágios larvais iniciais em ninhos subterrâneos construídos; 

após inundação, se desenvolvem os girinos exotróficos em corpos d’ água lênticos 

(Haddad & Prado 2005).  

Tabela 3: Modos reprodutivos das espécies encontradas no entorno da represa 
Volta Grande, segundo Bastos (2007), Uetanabaro et al. (2008) e Haddad et al. 
(2013), habitat onde foram coletadas: mata ciliar (MC), corpos d água próximos à 
mata ciliar (EG) e métodos de coleta: pitfall traps (PT) e procura ativa (PA). 

 

Anfíbios do entorno da represa Volta 
Grande 

Modo Reprodutivo  Habitat 
Método 

de coleta 

Bufonidae   

 

  

Rhinella schneideri  Modo 1 e 2 MC e EG PT e PA 

Hylidae   
 

  

Dendropsophus elianeae  Modo 1 EG PA 

Dendropsophus minutus  Modo 1 EG PA 

Dendropsophus nanus  Modo 1 EG PA 

Hypsiboas albopunctatus  Modo 1 EG PA 

Hypsiboas raniceps  Modo 1 EG PA 

Scinax fuscomarginatus  Modo 1 EG PA 

Scinax fuscovarius  Modo 1 MC e EG  PT e PA 

Trachycephalus venulosus  Modo 1 EG  PA 

Leptodactylidae     

 Leptodactylus fuscus  Modo 30 MC e EG PT e PA 

Leptodactylus labyrinthicus  Modo 13 EG PA 

Leptodactylus mystaceus  Modo 30 MC e EG PT e PA 

Leptodactylus mystacinus Modo 30 MC PT 

Leptodactylus podicipinus  Modo 13 MC e EG PT e PA 

Leptodactylus sp.  MC PT 

Physalaemus centralis  Modo 11 EG PA 

Physalaemus cuvieri  Modo 11 MC e EG PT e PA 

Physalaemus nattereri  Modo 11 MC PT 

Microhylidae       

Chiasmocleis albopunctata  Modo 1 MC PT 
Elachistocleis cf cesarii  Modo 1 MC PT 

Dermatonotus muelleri  Modo 1 MC e EG PT e PA 

 
  

Das 21 espécies registradas, cinco foram coletadas apenas por pitfall; nove 

por procura ativa e sete pelos dois métodos. Todos os Hilídeos foram encontrados 

por busca ativa em lagoas, somente S. fuscovarius foi também capturada nas 

armadilhas de pitfall (tabela 3). As espécies coletadas pelos dois métodos são 

encontradas nos dois tipos de ambiente, mata ciliar e corpos d’água em áreas 

abertas do entorno.  
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Physalaemus cf. cuvieri e Rhinella schneideri se destacaram, pois foram 

presentes em todas as áreas e também foram as espécies mais abundantes, 

totalizando mais que 70% do total de indivíduos da RVG. Em contraste, somada a 

abundância de indivíduos das espécies Scinax fuscovarius, Leptodactylus fuscus, 

Leptodactylus sp. e Elachistocleis cf. cesarii  representam 1,5% da abundância total. 

Foram encontrados apenas um individuo das espécies Elachistocleis cf cesarii 

(Nativa) e Leptodactylus fuscus (Noboro) e três indivíduos das espécies S. 

fuscovarius e Leptodactylus sp. (tabela 4).  

Tabela 4: Distribuição e abundância das espécies de anfíbios em cada área 
amostrada da represa Volta Grande entre março de 2013 e janeiro de 2014. 

  Abundância de anfíbios  Total 
Geral 

 Família/Espécie Delta Figueira Nativa Noboro 
Santa 

Bárbara 

Bufonidae 
      Rhinella schneideri  5 28 14 34 115 196 

Hylidae 
      Scinax fuscovarius  0 2 0 0 1 3 

Leiuperidae 
      Physalaemus cuvieri  11 9 25 135 1 181 

Physalaemus nattereri  0 26 0 4 2 32 
Leptodactylidae 

      Leptodactylus fuscus  0 0 0 1 0 1 
Leptodactylus mystaceus  22 4 0 2 0 28 
Leptodactylus mystacinus  3 4 5 3 0 15 
Leptodactylus podicipinus  11 1 0 0 8 20 
Leptodactylus sp. 0 0 0 3 0 3 
Microhylidae 

      Chiasmocleis albopunctata  6 0 13 1 1 21 
Elachistocleis cf cesarii  0 0 1 0 0 1 
Dermatonotus muelleri  0 0 25 2 0 27 
Abundância Total 58 75 83 185 128 529 
Riqueza Total 6 8 6 9 6 13 

 

As espécies Physalaemus cf. cuvieri, em Noboro, e Rhinella schneideri, em 

Santa Bárbara, representaram 73% e 90% do total de indivíduos para as respectivas 

áreas, onde foram consideradas dominantes (tabela 5). Na Nativa, as espécies mais 

abundantes foram P. cf. cuvieri e D. muelleri, e seus valores individuais de 

abundância representaram 30% do total de espécies para esta área. Em Figueira e 

Delta, as espécies mais abundantes foram R. schneideri e L. mystaceus, 

respectivamente. Estas espécies mais abundantes nas áreas Nativa, Figueira e 

Delta não se configuram como espécies dominantes. Estas áreas apresentaram 



31 
 

maior valor de equitabilidade, com a abundância melhor distribuída entre as 

espécies. 

Tabela 5: Riqueza de espécies, número de indivíduos encontrados, índices de 
dominância, diversidade e equitabilidade das cinco áreas reflorestadas no entorno 
da RVG. 
 

  Delta Figueira Nativa Noboro 
Santa 

Bárbara Geral: RVG 

Riqueza de 
espécies 6 8 6 9 6 13 

Número de 
indivíduos 58 75 83 185 129 529 

Dominância (D) 0,23 0,28 0,23 0,56 0,81 0,26 

Simpson (1-D) 0,76 0,71 0,76 0,43 0,18 0,73 

Equitabilidade 
(J) 0,89 0,72 0,85 0,41 0,25 0,64 

 

Quando comparada a influencia da matriz (seringal, cana, cerrado e cana 

juntamente com habitação), a largura (30m, 100m e 400m) e a idade do 

reflorestamento (10, 20 e 30 anos) sobre a abundância e riqueza da anurofauna 

entre as áreas, houve diferença (p=0,036; F= 5,54) apenas para abundância, que foi 

influenciada pela matriz seringal (figura 9, tabela 6).  Dentre as cinco áreas, Noboro 

é a única com matriz seringal. 

 

Figura 9: Abundância de anfíbios anuros entre as cinco áreas reflorestadas no 
entorno da RVG. 
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Tabela 6: Modelos Lineares Generalizados (GLM) e Modelos Generalizados Mistos 

(GLMM) construídos com abundância de anfíbios em áreas de mata ciliar do 

reservatório de Volta Grande e as variáveis explicativas testadas.  

Variável 
resposta 

Variável 
explicativa 

Deviance 
Distribuição 

de erro 
(família) 

Grau de 
Liberdade 

F-valor p-valor 

Abundância 
de anuros 

Matriz 39,49 Quasi-poisson 13 5,54 0,03* 

Abundância 
de anuros 

Largura 23,916 Quasi-poisson 12 3,36 0,09 

Abundância 
de anuros 

Idade 0,53 Quasi-poisson 11 0,07 0,78 

 

A composição de anuros foi diferente entre as cinco matas ciliares 

amostradas, (Permanova, R2= 0.68, p= 0.001; Permidisp, F= 0.84, p< 0.001), 

gerando cinco agrupamentos distintos (figura 10). 

   

Figura 10: Escalonamento multidimencional não métrico (NMDS) para visualização 
gráfica da variação na composição entre as cinco áreas amostrais na RVG. 
 
 
DISCUSSÃO 
 
 

Por meio das informações sobre o modo reprodutivo, distribuição geográfica, 

dependência de mata ciliar, resistência à alteração antrópica e capacidade de 

dispersão das anurofauna encontrada, juntamente com a caracterização da 
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paisagem, foi possível avaliar colonização das áreas de mata ciliar reflorestas no 

cerrado. O reflorestamento do entorno da RVG, utilizado como medida de 

recuperação de áreas modificadas pela construção da hidrelétrica, não se mostrou 

eficaz em manter variabilidade espécies de anuros, de modo que selecionou apenas 

espécies com ecologia e história natural semelhante.  

A região do estudo parece ter sido modificada a tal ponto que as espécies 

endêmicas foram extintas localmente. De acordo com Ricklefs (1993), mudanças 

locais no habitat ou clima podem levar espécies endêmicas à extinção. Estas 

espécies não foram encontradas, sendo esperadas para as áreas de estudo mesmo 

que em baixa proporção, uma vez que no Cerrado 50% das espécies de anuros são 

endêmicas (Valdujo, 2011). 

Outro grupo ausente nas áreas de estudo, é referente as espécies 

dependentes de mata ciliar, o que aponta para a eliminação das mesmas nas áreas, 

sendo a construção do reservatório uma das possíveis causas. O mesmo foi 

observado por Brandão & Araújo (2008), após a construção da Usina Hidrelétrica de 

Serra da Mesa. Era esperado o encontro de espécies hábitat- especialistas dado 

que as matas ciliares normalmente abrigam estas espécies (Brandão & Araújo 

2001), no entanto, pode ser que as áreas antes da construção da hidrelétrica não 

apresentavam estas espécies. 

A classificação quanto a dependência por mata ciliar foi baseada no conceito 

de Brandão & Araújo (2001), contudo, esta classificação ainda não é definitiva, 

devido à escassez de informações sobre a anurofauna nestes ambientes. Estes dois 

autores classificaram Leptodactylus podicipinus e L. mystacinus como dependentes 

de mata de galeria no Distrito Federal. Contudo foram aqui classificadas como 

independentes, pois são espécies que ocorrem tanto em áreas abertas, quanto 

florestais (Uetanabaro et al. 2008; Brassaloti et al. 2010; IUCN 2014). 

Nenhuma das áreas de mata de galeria no entorno da represa é nativa. Essas 

matas foram constituídas por reflorestamentos (Noboro, Santa Bárbara, Delta e 

Figueira) e processos de sucessão natural (Nativa) e se encontram envolvidas por 

extensas matrizes agrícolas, principalmente canaviais. Em algumas áreas, ocorrem 

estreitos corredores ecológicos, os quais são interrompidos por estradas ou outras 

barreiras antrópicas como moradias. Tudo isto quando analisado em função da 

composição da anurofauna da RVG, nos leva a supor que as espécies dependentes 
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de mata ciliar e outras mais sensíveis não conseguiriam atravessar as matrizes 

agrícolas, nem os estreitos corredores ecológicos, de modo a alcançar os 

fragmentos ciliares. 

Outra explicação para a não ocorrência de anuros especialistas de matas de 

ciliares no entorno da RVG pode estar relacionada ao fato de que as áreas 

reflorestadas não estão sendo eficazes para evitar a dessecação dos ovos. Dessa 

forma, as áreas são dominadas por espécies com modo reprodutivo característico 

de áreas abertas. Espécies de ambientes não florestados apresentam pequena 

diversidade de modos reprodutivos (Duellman & Trueb 1994), nas áreas de estudo 

identificamos cinco modos reprodutivos.  

Espécies de áreas abertas são mais resistentes à dessecação e apresentam 

modos reprodutivos mais generalizados (modos 1 e 2) ou modos adaptados a 

insolação (por exemplo, modos de 11, 13 e 30) (Haddad & Prado 2005). Os modos 

reprodutivos 11, 13 e 30 incluem ninhos de espuma, um modo reprodutivo 

especializado que impede a dessecação dos ovos, sendo considerada como uma 

adaptação a ambientes sazonais (Heyer 1969). O ninho de espuma é característico 

da maioria das espécies das famílias Leptodactilidae (Frost et al. 2006), que  reúnem 

40% das espécies encontradas nas áreas de estudo. Os modos reprodutivos dos 

anfíbios nas áreas do estudo se caracterizam como sendo resistentes à insolação. 

Desta forma, mesmo após decorridos 10 ou 20 anos de reflorestamento, as áreas 

não foram colonizadas por espécies com modo reprodutivo característico de um 

ambiente mais ameno.  

Informações quanto à capacidade de dispersão dos anfíbios são praticamente 

inexistentes, sendo assim discutiram aqui a possibilidade de classificação de alguns 

anuros das áreas de estudo através de informações da paisagem local e 

informações da literatura. As áreas de mata ciliar próximas a Noboro e Santa 

Barbara são descontínuas e toda a região é cercada por extensas matrizes 

agrícolas. Mesmo assim, estas duas áreas foram colonizadas por 11 espécies de 

anfíbios. As espécies encontradas para estas duas áreas foram Rhinella schneideri, 

Scinax fuscovarius, Physalaemus cuvieri, Physalaemus nattereri, Leptodactylus 

fuscus, L. mystaceus, L. mystacinus, L. podicipinus, Leptodactylus sp. e 

Dermatonotus. muelleri. A capacidade de atravessar a matriz é um fator 

determinante para a persistência de algumas espécies em áreas fragmentadas 
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(Laurance 1991 e Gascon et al. 1999), sendo assim, supomos que as espécies 

presentes nas duas áreas reflorestadas apresentam grande capacidade de 

dispersão.  

Existe uma relação positiva entre a capacidade de deslocamento de uma 

espécie e a sua habilidade para estabelecer populações em áreas fragmentadas 

(Otani 2011). Em poças temporárias inseridas em canavial no cerrado, algumas das 

espécies foram as mesmas que encontramos para Noboro e Santa Barbara: Scinax 

fuscovarius, Physalaemus nattereri, Physalaemus centralis, P. cuvieri, Leptodactylus 

fuscus, L. mystaceus e L. mystacinus (Zina et al. 2007), o que sustenta nossa 

suspeita destas espécies apresentarem grande capacidade de dispersão e 

resistência às condições da matriz.  

Diante das características predominantes das espécies encontradas 

concluímos que está ocorrendo nas áreas um processo conhecido como 

homogeneização biótica, considerado um dos mais acentuados formas de 

empobrecimento da biodiversidade em todo mundo (Olden, 2004). Ela consiste na 

substituição das espécies nativas (endêmicas ou não) por uma biota de ampla 

distribuição geográfica e elevada plasticidade adaptativa (Vitule e Pozenato, 2012). 

Estas espécies se beneficiam das atividades humanas e são também conhecidas 

como “vencedoras” (McKinney & Lockwood, 1999), no entanto, não se tem 

informação se este sucesso frente a homogeneização, persistirá  a longo prazo  

(Olden, 2004).  

As alterações antrópicas vem dificultando a heterogeneidade biótica no local de 

estudo. Estas pressões atuam continuamente no interior e nas proximidades das 

áreas reflorestadas, de forma a não permitir o estabelecimento de condições para 

que a “próxima” espécie venha colonizá-la. As moradias ao longo das matas ciliares 

interferem em seu papel de conectividade (Crema 2008); o uso de agrotóxicos pode 

acarretar em castração química de anfíbios (Sparling et al. 2000; Hayes et al. 2010) 

e as áreas de agricultura representam barreiras para algumas espécies (Gascon et 

al. 1999; Ricketts 2001). Esse efeito pode variar ao longo do ano, devido ao corte 

periódico da cana.  

Cada evento de corte de cana pode estar atuando como um novo evento de 

fragmentação, gerando efeitos de borda que oscilam em função da altura das 

plantas, as quais vão regular incidência de luz, vento e temperatura sobre as áreas 

reflorestadas. Além disso, o despejo de contaminantes químicos pode também ser 
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considerado como uma pressão antrópica constante nessas áreas. Alguns tipos de 

contaminantes químicos são apontados como causas do declínio de anfíbios no 

mundo (Young 2004). Somente por meio de um monitoramento em longo prazo, 

seria possível mostrar se essas espécies continuarão sendo as únicas capazes de 

colonizar o local.   

A maior abundância de anuros influenciada pela matriz seringal na área 

Noboro, pode significar que este tipo de matriz arbórea seja como uma zona de 

amortecimento, em que o efeito de borda seja menor. No entanto, esta área teve 

grande dominância da espécie Physalaemus cf. cuvieri, seguida por Rhinella 

schneideri, uma das áreas com menor equitabilidade, podendo ser apenas um 

reflexo da reprodução da espécie na área, ou seja, uma alta abundância ao acaso. 

Quanto a composição da anurofauna, houve diferença entre as cinco áreas. 

Este fato se deu pelo conjunto de alguns fatores. As espécies dominantes foram 

diferentes para cada área, sendo que em Figueira, Delta e Nativa houve maior 

equitabilidade e nas áreas Santa Bárbara e Noboro, as espécies Physalaemus cf. 

cuvieri e Rhinella schneideri foram as espécies dominantes, respectivamente. As 

áreas também diferiram quanto ao padrão de distribuição de abundância das 

espécies comuns, como exemplo: Physalaemus. nattereri, Dermatonotus. muelleri e 

Leptodactylus  mystaceus, que foram as mais abundantes em Figueira, Nativa e 

Delta, respectivamente.  

A variação na composição também pode ser analisada a partir de espécies que 

foram encontrados exclusivamente em uma das áreas, como Elachistocleis cf. 

cesarii, encontrada apenas na área nativa. Apesar de Leptodactylus fuscus ter sido 

encontrada no entorno de algumas áreas reflorestadas por meio da busca ativa, só 

foi encontrado nas armadilhas da área Noboro. Embora exista esta diferença na 

composição entre as áreas, a característica predominante da anurofauna em cada 

uma delas leva ao mesmo diagnóstico, ou seja, espécies generalistas, resistentes a 

impactos antrópicos, ampla distribuição e com modos reprodutivos propícios para 

evitar insolação e dessecação.  

 

Conclusão 

Para a anurofauna, apenas o reflorestamento não é suficiente. Está ocorrendo nas 

áreas do entorno da RVG o processo de homogeneização biótica da anurofauna. 
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Devido aos constantes impactos antrópicos, próximos e no interior das matas, este 

processo tende a continuar. O tipo de matriz e a idade e largura do reflorestamento, 

não mostraram ter influência sobre a riqueza de espécies, sendo assim a estrutura 

da paisagem que envolve as matas reflorestadas, principalmente a dimensão dos 

canaviais, devem ser os grandes selecionadores das espécies colonizadoras das 

áreas de estudo. 
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ANEXO 1 

Lista das espécies de anfíbios coletados no entorno da represa de Volta Grande, 

depositados na coleção herpetológica do Laboratório de Zoologia dos Vertebrados 

(LZV) da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Chiasmocleis albopunctata : (LZV 2361 A; 2384 A; 2394 A; 2395 A; 2626 A; 2627 A; 

2628 A; 2629 A; 2630 A). 

Elachistocleis cf cesarii: (LZV 2748 A). 

Dendropsophus elianeae: (LZV 2633 A; 2634 A; 2635 A; 2636 A; 2649 A). 

Dendropsophus nanus: (LZV 2638 A; 2639 A; 2640 A; 2641 A; 2642 A; 2643 A;2644 A; 

2645 A; 2646 A; 2647 A; 2845 A; 2648 A; 2649 A; 2650 A). 

Dermatonotus muelleri: (LZV 2340 A; 2341 A; 2353 A; 2356 A; 2357 A; 2358 A; 2359 A; 

2370 A; 2371 A; 2372 A; 2373 A; 2374 A; 2396 A; 2567 A; 2568 A; 2569 A; 2570 A; 

2571 A; 2572 A; 2573 A; 2574 A; 2575 A; 2576 A;2577 A; 2578 A; 2579 A; 2580 A; 

2581 A). 

Physalaemus nattereri (LZV 2319 A; 2363 A; 2364 A; 2368 A; 2369 A; 2378 A; 2379 A; 

2380 A; 2381 A; 2552 A; 2553 A; 2554 A; 2555 A; 2556 A; 2557 A; 2558A; 2559 A; 

2560 A; 2561 A; 2562 A; 2563 A; 2564 A; 2565 A). 

Hypsiboas raniceps (LZV 2582 A; 2583 A; 2584 A; 2585 A). 

Leptodactylus sp. (LZV 2330 A; 2385 A; 2653 A; 2652 A). 

Leptodactylus fuscus (LZV 2651 A; 2586 A; 2587 A; 2588 A; 2589 A; 2590 A; 2591 A; 

2654 A). 

Leptodactylus mystaceus (LXV 2592 A; 2593 A; 2594 A; 2595 A; 2596 A; 2597 A; 2598 

A; 2599 A; 2600 A; 2601 A; 2602 A; 2603 A; 2604 A; 2605 A; 2606 A). 

Leptodactylus mystacinus (LZV 2362 A; 2397 A; 2607 A; 2608 A; 2609 A; 2610 A; 2611 

A). 

Leptodactylus podicipinus (LZV 2328 A; 2329 A; 2365 A; 2366 A; 2612 A; 2613 A; 2614 

A; 2615 A; 2616 A; 2617 A; 2618 A; 2834 A; 2619 A; 2620 A; 2621 A; 2622 A; 2623 A; 

2624 A; 2625 A). 

Physalaemus centralis (LZV 2749 A). 
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Physalaemus cf. cuvieri (LZV 2308 A; 2309 A; 2310 A; 2311 A; 2312 A; 2313 A; 2314 

A; 2315 A; 2316 A; 2317 A; 2318 A; 2334 A; 2335 A; 2336 A; 2337 A; 2346 A; 2347 A; 

2348 A; 2349 A; 2350 A; 2351 A; 2352 A; 2354 A; 2355 A; 2360 A; 2367 A; 2375 A; 

2376 A; 2377 A; 2382 A; 2383 A; 2387 A; 2390 A; 2391 A; 2392 A; 2393 A; 2504 A; 

2505 A; 2506 A; 2507 A; 2508 A; 2509 A; 2510 A; 2511 A; 2512 A; 2513 A; 2514 A; 

2515 A; 2516 A; 2517 A; 2518 A; 2519 A; 2520 A; 2521 A; 2522 A; 2523 A; 2524 A; 

2525 A; 2526 A; 2527 A; 2528 A; 2529 A; 2530 A; 2531 A; 2532 A; 2533 A; 2534 A; 

2535 A; 2536 A; 2537 A; 2538 A; 2539 A; 2540 A; 2541 A; 2542 A; 2543 A; 2544 A; 

2545 A; 2546 A; 2547 A; 2548 A; 2846 A; 2549 A; 2751 A; 2752 A; 2753 A; 2754 A; 

2755 A; 2756 A; 2757 A; 2758 A; 2759 A; 2760 A; 2761 A; 2762 A; 2763 A; 2764 A; 

2765 A; 2766 A; 2767 A; 2768 A; 2769 A; 2770 A; 2771 A; 2772 A; 2773 A; 2607 A; 

2844 A; 2837 A; 2838 A; 2839 A; 2840 A; 2841 A; 2842 A; 2843 A; 2775). 
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ANEXO 2 

Fotos de algumas das espécies de anuros coletados na Represa de Volta Grande-MC/SP 

                   
 

       
 

       
 
A) Chiasmocleis albopunctata; B) Dermatonotus mulleri; C) Physalaemus centralis; D) Dendropsophus nanus; 

E)Physalaemus nattereri; F) Rhinella schneideri; G) Hypsiboas raniceps; H) Leptodactylus mystacinus; I) Elachistocleis cf. 

cesarii; J) Leptodactylus podicipinus; K) Leptodactylus mystaceus; L) Trachycephalus venulosus. 
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