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APRESENTAÇÃO 

Constam, neste documento os dados referentes ao estudo realizado em duas 

Áreas de Caatinga estando a primeira localizada no Município de Orocó e a segunda em 

Petrolândia, Pernambuco. Os mesmos foram estruturados no formato de artigo e 

dispostos em dois capítulos: I- Riqueza, diversidade, similaridade e atividade vocal 

da anurofauna de duas áreas de Caatinga de Pernambuco e II- Lista comentada da 

anurofauna de duas áreas de Caatinga em Óroco e Petrolândia, Pernambuco. O 

primeiro artigo foi submetido à revista Iheringia - série Zoologia e o segundo será 

submetido brevemente.  

 

OBJETIVO GERAL 

Inventariar e correlacionar a anurofauna de duas áreas de Caatinga do Estado de 

Pernambuco. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar a composição, riqueza, diversidade e similaridade das áreas;  

 Comparar a composição, riqueza, diversidade e similaridade entre as áreas e com 

outras localidades de Caatinga;  

 Correlacionar à composição, riqueza, diversidade com os aspectos sazonais e 

fitofisionômicos das áreas;  

 Determinar a padrão de atividade vocal de algumas espécies registradas para as 

áreas estudadas; 

 Obter informações biológicas das espécies registradas; 
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CRONOLOGIA   

MULLER (1883) descreve uma nova espécie de anuro para a Caatinga, Proceratophrys 

cristiceps;  

BOULENGER (1896) descreve uma nova espécie de anuro para a Caatinga, Corythomantis 

greeningi; 

CARVALHO (1937) relata a zoogeografia e ecologia da herpetofauna do Nordeste, 

citando algumas espécies de anuros da Caatinga;  

MIRANDA-RIBEIRO (1937a) divulga nota sobre coleção de vertebrados do Nordeste do 

Brasil, citando algumas espécies de anuros da Caatinga; 

MIRANDA-RIBEIRO (1937b) divulga nota sobre alguns anfíbios da Caatinga;  

CARVALHO & BAILEY (1948) descrevem o hábito e o aspecto da biologia de 

Pleurodema diplolister para a Caatinga;  

JOHNSON (1952) divulga nota sobre a herpetofauna do Nordeste do Brasil, onde cita 

algumas espécies de anfíbios da Caatinga; 

SAVAGE & CEI (1965) descrevem uma nova espécie de anuro com ocorrência para a 

Caatinga, Odontophrynus carvalhoi;  

BOKERMANN (1966) descreve uma nova espécie de anuro para a Caatinga, 

Trachycephalus atlas; 

GUIX (1983) descreve os hábitos alimentares e aspetos ecológicos de Bufo paracnemis e 

divulga nota sobre Bufo granulosus para a Caatinga de Ouricuri, PE;  
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MIRANDA (1983) realiza estudo preliminar sobre a herpetofauna do Município de 

Ouricuri, PE, listando algumas espécies de anuros; 

CARAMASCHI & JIM (1983) descrevem uma nova espécie de anuro para Caatinga, 

Elachistocleis piauiensis; 

CASCON (1987) apresenta os aspectos da diversidade, ecologia e reprodução da 

anurofauna de uma área de Caatinga, da Paraíba; 

LIMA VERDE & CASCON (1990) publicam uma lista preliminar da herpetofauna do 

estado do Ceará onde incluem espécies de anfíbios com ocorrência para a Caatinga; 

CARDOSO & ARZABE (1993) descrevem a corte e desenvolvimento larvário da espécie 

Pleurodema dipolister para áreas de Caatinga;  

ARZABE & ALMEIDA (1997) descrevem os aspectos da história natural de Leptodactylus 

troglodytes, comentando sobre sua distribuição na Caatinga;  

ARZABE (1999) realiza estudo sobre o padrão reprodutivo da anurofauna de duas áreas 

de Caatinga na Paraíba;  

JARED et al (1999) descrevem alguns aspectos da historia natural e distribuição da 

espécie Corythomantis greeningi;  

ANDRADE et al (2000) realizam um inventário preliminar da anurofuna de uma área de 

Caatinga do estado do Ceará. 

SANTOS & CARNAVAL (2002) publicam a lista das espécies de anuros de Pernambuco, 

onde constam dados para áreas de Caatinga;  
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HEYER & JUNCÁ (2003) descrevem uma nova espécie de anuro para a Caatinga, 

Leptodactylus caatingae;  

RODRIGUES (2003) lista os anfíbios registrados para a Caatinga, como base a coleção da 

USP, disponibilizando informações sobre a distribuição e biologia de algumas espécies;  

BORGES-NOJOSA & CASCON (2005) estudam a herpetofauna de duas áreas de Caatinga 

da Paraíba; 

BORGES-NOJOSA & SANTOS (2005) estudam a herpetofauna de duas áreas de Caatinga 

de Pernambuco; 

CARAMASCHI (2006) descreve uma nova espécie de anuro com ocorrência para a 

Caatinga nordestina, Phyllomedusa nordestina;  

FREITAS & SILVA (2006) publicam um guia de campo com imagens e informações 

biológicas da herpetofauna da Caatinga e áreas de altitude do Nordeste do Brasil; 

VIEIRA et al (2007) estudaram a composição espaço temporal dos anuros do Cariri 

paraibano. 
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CAPÍTULO I 

RIQUEZA, DIVERSIDADE, SIMILARIDADE E ATIVIDADE VOCAL DA 
ANUROFAUNA DE DUAS ÁREAS DE CAATINGA DE PERNAMBUCO. 

 
RESUMO 

A caatinga, bioma predominante na região Nordeste do Brasil está atualmente 

representado por cerca de 50 espécies de anfíbios anuros. Apesar do crescente interesse 

científico, com relação à anurofauna, a caatinga constitui o bioma brasileiro menos 

amostrado. Neste cenário atual, foi inventariada a aurofauna de duas áreas de caatinga, 

localizadas nos municípios de Orocó e Petrolândia, Pernambuco com objetivo de 

determinar suas composições de espécies, riqueza, diversidade e atividade vocal bem 

como compará-las a outras localidades de caatinga cuja anurofauna está suficientemente 

amostrada. Para tal, foram realizadas seis campanhas de coleta entre janeiro de 2006 e 

2007, com freqüência bimestral e duração de dez dias, distribuídos igualmente entre as 

áreas. Os anfíbios anuros foram amostrados através de dois métodos: encontro visual e 

armadilhas de interceptação e queda com cercas-guia (pitfall traps with drift-fences). 

Foram registradas 33 espécies de anfíbios anuros distribuídas em sete famílias e 14 

gêneros, das quais todas ocorreram em Orocó e 24 em Petrolândia. Dentre as espécies 

amostradas, quatro constituem registros inéditos para a anurofauna de Pernambuco: 

Dendropsophus oliverai (Bokermann, 1963); Physalaemus kroyeri (Reinhardt e Luetken, 

1862), Physalaemus centralis (Bokermann, 1962) e Scinax alter (Lutz, 1973) e 13 

possuem ocorrência restrita à região Nordeste. Ambas as áreas apresentaram valores 

significativos de riqueza e diversidade, onde Orocó apresentou composição (33sp), 

riqueza média estimada (35,75) e diversidade (H’=2,913) mais elevada, quando 

comparada a Petrolândia apresentando (26sp), (25,23) e (H’=2,773) para os respectivos 

valores. Das espécies inventariadas, 23 tiveram sua atividade vocal registrada, dentre as 

quais seis apresentaram atividade vocal durante todo o período e 17 espécies atividade 
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vocal restrita à estação chuvosa. Quando comparadas a outras localidades de caatinga, 

Orocó e Petrolândia constituem as localidades de Caatinga com maior número de 

espécies registradas em relação a anurofauna. 

 
PALAVRAS-CHAVES: Caatinga, Nordeste, Anfíbios, Anuros. 

ABSTRACT 

The Caatinga, predominant biome in the Northeast Region of Brazil, is currently 

associated with around 50 species of anuran amphibians. In despite of the increase of 

scientific interest related to the Caatinga anurans, this biome is the Brazilian one less 

studied, especially considering the State of Pernambuco. In this context, the anurofauna 

of two Brazilian areas was sampled, which are located in the State of Pernambuco, in the 

counties of Orocó and Petrolândia. This study aimed to determine the composition of the 

species, richness, diversity and vocal activity also pretending to compare these elements 

to appropriately sampled areas in terms of anurofauna. Six sampling campaigns were 

implemented between January 2006 and January 2007, considering a bimonthly 

frequency and a ten-day duration of each campaing for both areas. Two methods were 

used: visual detection and interception traps, as well as pitfall traps with drift-fences. 

Thirty three species of anuran amphibians were detected, which are distributed among 

seven families and 14 genera, all occurring in Orocó and 24 in Petrolândia. Among the 

species, four are unpublished records of Pernambuco’s anurans: Dendropsophus oliverai 

(Bokermann, 1963), Physalaemus kroyeri (luetkeni and Reinhardt, 1862), Physalaemus 

centralis (Bokermann, 1962) and Scinax alter (Lutz, 1973); 13 species occurrences are 

restricted to the Northeast Region. Both areas presented significant values for richness 

and diversity. Orocó presented higher values for composition (33 sp), estimated average 

richness (35.75) and diversity (H '= 2.913) in comparition to Petrolândia (26sp), (25,23) 
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and (H '= 2, 773). Among the sampled species, 23 had the vocal activity recorded; six of 

them showed vocal activity throughout the study period while the others had their vocal 

activity restricted to the rain season. When compared to other appropriately sampled 

Caatinga areas in Brazil, Orocó and Petrolândia have the highest number of registred 

anuran species. 

 
KEYWORDS: Caatinga, Northeastern, Amphibians, Anuran. 
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INTRODUÇÃO 

A Caatinga, bioma predominante na região Nordeste, estende-se por 

aproximadamente 800.000 km2 compreendendo os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande 

do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais AB’ SABER 

(1974).  A mesma é caracterizada por um complexo de ecossistemas compostos por 

várias fitofisionomias, clima semi-árido, baixa pluviosidade (400 mm a 750 mm) 

concentrada na estação chuvosa e temperaturas médias anuais entre 25º-27º ANDRADE-

LIMA (1981). A Caatinga, assim como os demais ecossistemas xéridos, representa 

ambiente desafiador para a fauna que nela habita MARES et al. (1985), sobretudo para os 

anfíbios e estes, apesar de estarem intimamente relacionados com a disponibilidade de 

água, são aparentemente bem adaptados às condições impostas pelo bioma ARZABE 

(1999).  

  A anurofauna da Caatinga está atualmente compreendida por 48 espécies 

RODRIGUES (2003), sendo os estudos abrangendo este grupo ainda são escassos e 

relativamente recentes GUIX (1983); ARZABE & ALMEIDA (1997) e ARZABE (1999), 

RODRIGUES (2003), BORGES-NOJOSA & CASCON (2005); ARZABE et al (2005), FREITAS & 

SILVA (2006). O que torna a Caatinga, o bioma brasileiro menos amostrado com relação 

a este grupo HEYER (1988).    

Para a caatinga Pernambucana 30 localidades apresentam dados referentes à sua 

anurofauna totalizando 25 espécies de anfíbios anuros registradas nestas RODRIGUES 

(2003), SANTOS E CARNAVAL (2002). Entretanto, dentre as localidades amostradas, 

apenas Exú, Betânia e Floresta são consideradas como suficientemente amostrada 

apresentando 19, 18 e 13 espécies registradas.   

Diante deste cenário, foram inventariadas duas área de Caatinga no Estado de 

Pernambuco com objeto de determinar para ambas sua composição de espécies, riqueza, 
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diversidade, similaridade e atividade vocal de anurofauna considerando ainda aspectos 

sazonais e fitofisionômicos das áreas estudadas.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo  

 Caracterização das Áreas Estudadas  

 O estudo foi realizado em duas áreas de Caatinga hiperxerófilas localizadas no 

semi-árido pernambucano, municípios de Orocó (08° 33' 12''S 39° 27' 48''W) e 

Petrolândia (08° 58' 45''S 38° 13' 10''W) (Fig. 1). Ambas, constituem áreas de reserva 

legal de Caatinga dos projetos de irrigação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco 

(CHESF) sendo a primeira (Área de Caatinga de Orocó) a soma das áreas de reserva 

legal dos projetos Caraíbas e Brígida e a segunda (Área de Caatinga de Petrolândia), dos 

projetos Icó Mandantes Bl-04 e Apolônio Sales (Fig. 2). As áreas de estudo estão 

inseridas na depressão sertaneja, onde predomina relevo suave-ondulado cortado por 

vales e elevações, estando situadas respectivamente a 349m e 282m de altitude e 

distantes entre si cerca de 250km. O clima da região é o tropical semi-árido com duas 

estações definidas (seca e chuvosa) onde a pluviometria média (430mm) está  

concentrada na estação chuvosa (dezembro a maio) (Fig. 3). Ambas as áreas sofrem 

influência da Bacia do Rio São Francisco estando ambas  distantes aproximadamente a 

10km desta. O solo e a fitofisionomia das áreas apresentam características distintas, 

predominando na primeira, vegetação arbóreo-arbustiva e solo cristalino rochoso (Anexo 

1) e na segunda, fitofisionomia arbustiva e solo cristalino arenoso (Anexo 2). Ambas as 

áreas estão mapeadas como insuficientemente amostradas e de provável importância para 

a conservação da biodiversidade da Caatinga como referido em TABARELLI & SILVA 

(2003). 
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Caracterização dos Ambientes Amostrados  

Para cada área estudada foram visitados um total de cinco ambientes fixos e um 

número indeterminado de ambientes não–fixos. Os primeiros constituem os ambientes 

que foram visitados durante todas as campanhas de coleta sendo os demais visitados 

esporadicamente durante o estudo. Para cada área, os ambientes fixos foram 

caracterizados quanto a disponibilidade da água, tipo de corpo d´água, presença e tipo de 

cobertura vegetal nas margens, entorno e leito bem como do tipo de ambiente aquático 

que representa. A caracterização dos ambientes fixos amostrados está apresentada 

abaixo, estando resumida na Tabela I, sendo as ilustrações de alguns destes ambientes 

apresentados nos Anexos 5, 6, 7 e 8.   

 
 Ponto 1 (P1): Localizado na Área de Caatinga de Orocó, trata-se de um 

ambiente temporário natural, que representa uma área de charco sazonal, tipo de 

ambiente freqüente em ambientes de Caatinga e de grande relevância para as espécies de 

anuros de reprodução explosiva. Apresenta solo rochoso no seu leito e margem, pouca 

vegetação aquática flutuante sendo cercado por vegetação arbórea rala nas margens e no 

entorno.  

 Ponto 2 (P2): Localizado na Área de Caatinga de Orocó, trata-se de  um 

ambiente temporário artificial, que apresenta condição de permanente por ser alimentado 

por fonte artificial, tipo de ambiente pouco freqüente em ambientes de Caatinga por 

apresentar afloramentos rochosos associados a uma Caatinga Arbórea e densa em sua 

margem e entorno. Solo da margem e leito com sedimento sempre úmido apresentando 

muita vegetação herbácea marginal e vegetação aquática flutuante. 

 Ponto 3 (P3): Localizado na Área de Caatinga de Orocó, trata-se de um 

ambiente temporário natural, constituindo um riacho, ambiente muito freqüente em áreas 

de Caatinga. Apresenta vegetação arbórea no entorno e ausência de vegetação no leito. 



Magalhães, Jr. A. J. C. – Anurofauna de duas áreas da Caatinga de Pernambuco. 
 

 23

Solo da margem e leito rochosos com sedimento úmido apresentando pouca vegetação 

herbácea marginal e aquática flutuante.  

 Ponto 4 (P4): Localizado na Área de Caatinga de Orocó, trata-se de um 

ambiente temporário artificial, constituindo um barreiro usado para irrigação e pecuária, 

ambiente muito freqüente em áreas de Caatinga. Não apresenta vegetação no entorno e 

leito. Solo da margem e do leito rochosos, não apresentando vegetação herbácea 

marginal e vegetação aquática flutuante.  

 Ponto 5 (P5): ): Localizado na Área de Caatinga de Orocó, trata-se de um 

ambiente temporário natural, constituindo um barreiro usado para irrigação, ambiente 

muito freqüente em áreas de Caatinga. Apresenta grande quantidade de vegetação no 

entorno e leito de Caatinga preservada. Solo da margem e do leito arenoso úmido, não 

apresentando com abundante vegetação herbácea marginal e aquática flutuante.  

 Ponto 6 (P6): Localizado na Área de Caatinga de Petrolândia, trata-se de um 

ambiente permanente artificial, constituindo um barreiro usado para irrigação e pecuária, 

ambiente muito freqüente em áreas de Caatinga. Apresentam vegetação no entorno e 

leito antropizadas. Solo da margem e do leito arenosos, apresentando pouca vegetação 

herbácea marginal e aquática flutuante. 

 Ponto 7 (P7): Localizado na Área de Caatinga de Petrolândia, trata-se de um 

ambiente temporário natural, constituindo um riacho, ambiente freqüente em áreas de 

Caatinga. Apresentam vegetação no entorno e leito de Caatinga arbustiva. Solo da 

margem e do leito arenosos, apresentando pouca vegetação herbácea marginal e 

nenhuma vegetação aquática flutuante. 

 Ponto 8 (P8): Localizado na área 2, trata-se de um ambiente permanente 

artificial, constituindo um dreno de irrigação, ambiente freqüente em áreas de Caatinga. 

Apresentam vegetação no entorno e leito de Caatinga arbustiva. Solo da margem e do 
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leito arenosos, apresentando pouca vegetação herbácea marginal e nenhuma vegetação 

aquática flutuante.  

 Ponto 9 (P9): Localizado na área 2, trata-se de um ambiente permanente 

artificial, constituindo um barreiro, ambiente freqüente em áreas de Caatinga. 

Apresentam vegetação no entorno e leito de Caatinga antropizada. Solo da margem e do 

leito arenosos, apresentando pouca vegetação herbácea marginal e nenhuma vegetação 

aquática flutuante. 

 Ponto 10 (P10): Localizado na Área de Caatinga de Petrolândia, trata-se de 

um ambiente permanente artificial, constituindo um represamento de um braço da Bacia 

do Rio São Francisco, ambiente freqüente em áreas de Caatinga, pois representa a maior 

bacia permanente desta região. Apresenta vegetação antropizada no entorno e no leito 

onde predomina plantações. Solo da margem e leito arenosos com sedimento sempre 

úmido apresentando muita vegetação herbácea marginal e vegetação aquática flutuante. 
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Figura 1: Localização das áreas de Caatinga estudadas nos Municípios de Orocó e Petrolândia, Pernambuco. 
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Figura 2: Localização das áreas de Reserva Legal da Caatinga dos projetos da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf): Caraíbas, 

Brígida, Apolônio Sales e Icó Mandantes, destacando as áreas delimitadas para a realização do presente estudo. 
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Figura 3: Diagrama ombrotérmico das áreas de Caatinga de Orocó e Petrolândia. Para 

temperatura foram utilizados os dados de Cabrobó, diante da ausência de dados de 

umidade para as localidades estudadas. 

 
Área Ponto Classificação Tipo Vegetação  Ambiente 

    Margem Entorno Aquática  

P1 T A - 2 e 3 Escassa Lótico 

P2 P B - 2 Ausente Lótico 

P3 P A 1 e 2 1 e 4 Abundante Lêntico 

P4 T B 1 3 Ausente Lótico 

1 

 

P5 P A  1 1 e 4 Ausente Lêntico 

P6 T B - 2 e 3 Ausente Lêntico 

P7 P A 1 3 Escassa Lótico 

2 

 

P8 T B - 2 e 4 - Lótico 

 P9 P B - 2 e 4 - Lótico 

 P10 P A 1 2 e 4 Abundante Lêntico 

 
Tabela I: Caracterização e localização dos corpos d`água amostrados nas áreas de Caatinga de 

Orocó e Petrolândia. Classificação: T: Temporário e P: Permanente; Tipo: A: Natural, B: 

Artificial; Vegetação: 1: Herbácea, 2: Arbórea, 3: Arbustiva; 4: Agricultura, -: Ausência de 

vegetação. 
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Obtenção dos dados 

Os dados foram obtidos em seis campanhas de coleta entre os meses de janeiro de 

2006 e janeiro de 2007, com freqüência bimestral e duração de dez dias consecutivos 

distribuídos igualmente entre as áreas estudadas. Durante as campanhas os animais eram 

coletados durante quatro noites consecutivas onde cada uma constituiu uma Unidade 

Amostral. Em cada noite de amostragem foram visitados um ou dois ambientes fixos no 

período das 18:00 às 22:00 horas totalizando oito horas de esforço amostral, 32h de 

esforço por campanha e 192h de esforço total por área estudada.  

Para coleta dos exemplares, para cada área estudada, foram aplicados dois 

métodos: 1) Encontro em Sítio Reprodutivo e 2) Armadilhas de interceptação e queda 

(pitfall traps). No primeiro, os animais foram localizados e capturados nos ambientes 

amostrados, através do encontro visual dos mesmos CRUMP & SCOTT (1994). Para este 

método, as margens e o leito dos ambientes amostrados foram percorridos por quatro 

pesquisadores para localização e captura de todos os exemplares possíveis. No segundo 

método os animais foram capturados com auxílio de armadilhas de interceptação e 

queda, compostas por baldes enterrados até a borda (pitfall traps) e interligados por 

cercas guias (drift-fences) CECHIN & MARTINS (2000). Para aplicação deste método 

foram instalados cinco conjuntos de armadilhas em “Y”, dispostas em linha, contendo 

cada uma um balde central de 60l e três baldes de 35l, com cercas guias de lona plástica 

com cinco metros de comprimento e 50cm de altura. 

Todos os animais localizados foram capturados sempre que possível sendo 

posteriormente identificados e marcados através do método de amputação de falange. 

Este método objetivou evitar a dupla contabilização dos exemplares. Dos espécimes 

coletados 99% foram soltos, sendo os demais fixados e tombados como material 

testemunho (CH-01 a CH-45) na Coleção Herpetológica localizada no Laboratório de 
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Ornitologia do Departamento de Zoologia do Centro de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Pernambuco, onde permanece disponível para estudos pela 

comunidade científica. 

Análise dos dados 

Para avaliar a representatividade das amostras de cada área, foram construídas as 

curvas de rarefação com base na ocorrência das espécies por amostra (Sobs) COLWELL 

(2005). A extrapolação desta, com as curvas de riqueza estimada, possibilita estimar o 

número de espécies ainda não amostradas determinando assim a eficiência do inventário.   

Para estimar a riqueza de espécies os dados foram randomizados (200 vezes) e 

analisados com base nos testes não paramétricos:  

 Jacknife 1 (1º Ordem) e 2 (2º Ordem): Estimador de riqueza que baseia-se no 

número de espécies de cada amostra em que a primeira ordem (Jack 1), toma como 

referencia o número de espécies presentes em uma única amostra e a segunda ordem 

(Jack 2) as espécies presentes em duas amostras. Sendo o estimador de Jacknife 

amplamente utilizado para minimizar a subestimação do número real de espécies 

presentes em uma área CHAO (2004). 

 Chao 1 (1º Ordem)  e 2 (2º Ordem): Este estimador baseia-se na presença de 

espécies raras ou pouco freqüentes nas amostras, onde a primeira ordem (Chao 1) utiliza 

o número de espécies com um único individuo e a segunda ordem (Chao 2) o número de 

espécies com dois indivíduos registrados como base para estimar o número de espécies 

não contabilizadas nas amostras COLWELL (2005);  

 Bootstraps: Estimador que tem como base de análise os dados de presença e 

ausência das espécies para estimar a riqueza de cada amostra CHAO (2004). 

A riqueza observada por amostra mensal e por estação foi demonstrada como o 

número total de espécies registradas por amostra por mês e por estação, respectivamente, 
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bem como utilizado o sobs dos estimadores que constitui a riqueza observada após a 

randomização dos dados.   

  A diversidade foi calculada pela aplicação do índice de diversidade de Shannon-

Wiener sendo considerada alta quando e ≥ 0,7, H’ ≥ 1,0 e H’ ≥ 70% H’max. CONTE & 

ROSSA-FERES (2006). Os índices de diversidade obtidos para cada localidade foram 

ainda comparados entre si pela aplicação teste t com nível de significância 0,05.  

Para determinação da similaridade entre as áreas foi aplicado o índice de 

similaridade de Jaccard que indica a similaridade ou dissimilaridade entre comunidades 

baseado na presença e ausência das espécies nas áreas amostradas. O teste baseia-se no 

número de espécies comuns as duas áreas e o número total de espécies. O índice varia 

entre 0 a 1 onde o 0 indica dissimilaridade máxima e 1, implica em similaridade máxima 

KREBS (1999). Os índices de similaridade foram usados ainda para comparar as áreas 

estudadas com outras localidades de Caatinga cuja anurofauna foi considerada como 

bem amostrada e que apresentaram esforço amostral similar ao empregado nas áreas 

estudadas sendo estas: Serra das Almas no Ceará BORGES-NOJOSA & CASCON (2005); 

Betânia e Floresta em Pernambuco BORGES-NOJOSA & SANTOS (2005) e São José do 

Bonfim e Maturéa na Paraíba ARZABE Fig. 4 (1999).  

A atividade vocal registrada para as áreas foi determinada como o maior número 

de indivíduos contabilizados em atividade vocal para cada ambiente amostrado, sendo 

este valor extrapolado para a área estudada. A abundância vocal foi registrada em 

intervalos de cinco indivíduos de acordo com a metodologia adaptada de CONTE & 

ROSSA-FERES (2006).        

As fórmulas dos estimadores de riqueza utilizados no estudo estão apresentadas 

na tabela do anexo VI. 
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Figura 4: Localização das áreas de Caatinga de Orocó e Petrolândia bem como as demais áreas cuja similaridade faunística foi comparada com 

as áreas de estudo.  
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RESULTADOS 

Espécies amostradas 

Foram registradas 33 espécies de anfíbios anuros pertencentes a sete famílias e 14 

gêneros (Tab. II). Dentre estas: Dendropsophus oliverai (Bokermann, 1963); 

Physalaemus centralis (Bokermann, 1962), Scinax alter (Lutz, 1973) e Physalaemus 

kroyeri (Reinhardt e Luetken, 1862) constituem registros inéditos para o estado de 

Pernambuco, entretanto SANTOS, (2008) com. pessoal., relata que P. kroyeri já havia sido 

coletada para o estado de Pernambuco.      

Das espécies inventariadas, todas foram registradas para área de Caatinga de 

Orocó e 24 para a de Petrolândia. Sendo, portanto nove espécies: Ischnocnema gr. 

ramagii, Proceratophrys cristiceps (Muller, 1884); Proceratophrys aff. cristiceps; 

Scinax pachycrus (Miranda-Ribeiro, 1937); Corythomantis greeningi (Boulenger, 1896); 

Trachycephalus atlas (Bokermann, 1966); Dendropsophus soaresi (Caramachi & Jim, 

1983); Dendropsophus minutus (Peters, 1872); e Leptodactylus podicipinus (Cope, 

1862), registradas neste estudo, exclusivamente para a área de caatinga de Orocó. 

Dentre as famílias amostradas, Hylidae, Leiuperidae e Leptodactylidae 

apresentaram o maior número de espécies nas áreas estudadas com 13, 8 e 6 espécies 

registradas para a área de caatinga de Orocó e 8, 8 e 6 espécies para a área de 

Petrolândia. 

Considerando a ocorrência das espécies registradas no estudo nos ambientes 

amostrados. 19 espécies: Rhinella granulosa (Spix, 1824), Phyllomedusa nordestina 

Caramachi, 2006, Scinax x-signatus (Spix, 1824), Scinax fuscovarius (Lutz, 1925), 

Scinax gr. ruber, Scinax gr. alter (sp.n), Hypsiboas raniceps (Cope, 1862), Pleurodema 

diplolister (Peters, 1870), Physalaemus kroyeri (Reinhardt e Luetken, 1862), 

Physalaemus albifrons (Spix, 1824), Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826, Physalaemus 



Magalhães, Jr. A. J. C. – Anurofauna de duas áreas da Caatinga de Pernambuco. 
 

 33

cuvieri Fitzinger, 1826, Physalaemus centralis Bokerman, 1962, Physalaemus cicada 

Bokermann, 1966, Pseudopaulodicola sp., Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799), 

Leptodactylus ocellatus (Linnaeus, 1758), Leptodactylus troglodytes Lutz, 1930 e 

Dermatonotus muelleri (Boettger,1885) foram registradas ocorrendo simultaneamente 

em ambientes permanentes e temporários, nove: Ischnocnema gr. ramagii, 

Proceratophrys cristiceps (Muller, 1884), Proceratophrys aff. cristiceps, Scinax 

pachycrus (Miranda-Ribeiro, 1937), Corythomantis greeningi Boulenger, 1896, 

Trachycephalus atlas Bokermann, 1966, Dendropsophus soaresi (Caramachi e Jim, 

1983), Physalaemus gr. cuvieri, Leptodactylus caatingae Heyer & Juncá, 2003,           

foram registradas ocorrendo exclusivamente em ambientes temporários e sete:  Rhinella 

jimi (Stevaux, 2002), Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889), Leptodactylus vastus 

Lutz, 1930, Dendropsophus minutus (Peters, 1872), Dendropsophus oliverai 

(Bokermann, 1963), Leptodactylus vastus Lutz, 1930 e Leptodactylus podicipinus (Cope, 

1862) foram registradas ocorrendo unicamente em ambientes permanentes Tab. II. 

Quando comparadas, com relação à ocorrência das espécies nos ambientes amostrados, 

os resultados obtidos para a área de Caatinga de Orocó foram similares ao da amostra 

total, enquanto que, para a área de Caatinga de Petrolândia foram registradas 18, 4 e 2 

espécies nos tipos de ambientes supracitados. 

Com base no método de coleta empregado, 33 espécies foram contabilizadas 

através do método de Encontro em sítio reprodutivo, já através da utilização do método 

de armadilhas de interceptação foram contabilizadas 20 espécies.  
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TAXON Método Orocó Petrolândia Ambiente 

Brachycephalidae (1sp)     

Ischnocnema gr. ramagii 1,2 +  T 

Família Bufonidae (2sp)     

Rhinella jimi (Stevaux, 2002) 1,2 + + P 

Rhinella granulosa (Spix, 1824) 1,2 + + P, T 

Família Cycloramphidae (2sp)     

Proceratophrys cristiceps (Muller, 1884) 1,2 +  T 

Proceratophrys aff. cristiceps 1,2 +  T 

Família Hylidae (13sp)      

Phyllomedusa nordestina Caramachi, 2006 1 + + P, T 

Scinax x-signatus (Spix, 1824) 1,2 + + P, T 

Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) 1 + + P, T 

Scinax pachycrus (Miranda-Ribeiro, 1937) 1 +  T 

Scinax gr. ruber 1 + + P,  T 

Scinax alter (Lutz, 1973) 1 + + P, T 

Corythomantis greeningi Boulenger, 1896 1 +  T 

Trachycephalus atlas Bokermann, 1966 1 +  T 

Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) 1 + + P 

Dendropsophus soaresi (Caramachi e Jim, 1983) 1 +  T 

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) 1 +  P 

Dendropsophus oliverai (Bokermann, 1963) 1 + + P 

Hypsiboas raniceps (Cope, 1862) 1 + + P, T 

Família Leiuperidae (8sp)     

Pleurodema diplolister (Peters, 1870) 1,2 + + P, T 
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Physalaemus kroyeri (Reinhardt e Luetken, 1862) 1,2 + + P, T 

Physalaemus albifrons (Spix, 1824) 1,2 + + P, T 

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 1,2 + + P, T 

Physalaemus gr. cuvieri 1,2 + + T 

Physalaemus centralis Bokerman, 1962  1,2 + + P, T 

Physalaemus cicada Bokermann, 1966 1,2 + + P, T 

Pseudopaulodicola sp. 1,2 + + P, T 

Família Leptodactylidae (6sp)     

Leptodactylus fuscus Schneider, 1799 1,2 + + P, T 

Leptodactylus ocellatus (Linnaeus, 1758) 1,2 + + P, T 

Leptodactylus vastus Lutz, 1930 1,2 + + P 

Leptodactylus troglodytes Lutz, 1930 1,2 + + P, T 

Leptodactylus caatingae Heyer & Juncá, 2003 1 + + T 

Leptodactylus podicipinus (Cope, 1862)  1,2 +  P 

Família Microhylidae (1sp)     

Dermatonotus muelleri (Boettger,1885) 1,2 + + P, T 

Total: 33sp  33sp 24sp  

 
Tabela II: Lista das espécies registradas para as localidades de Orocó e Petrolândia. Método: 1: 

Encontro em Sítio Reprodutivo e 2) Armadilha de Interceptação e queda; Ambiente: P: Permanente 

e T: Temporário. 
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Riqueza  

As curvas de rarefação de espécies das áreas de Caatinga de Orocó e Petrolândia 

(Fig. 5) tendem à estabilização, a partir da 9ª e 6ª amostras, respectivamente. Com base 

no método de extrapolação das curvas verificou-se que, aproximadamente, 5% das 

espécies estimadas para as áreas não foram registradas no inventário indicando que as 

amostras foram suficientes para amostrar 95% das espécies estimadas. 

A riqueza observada por amostra (Fig. 8), demonstrou valores máximos (23 e 17 

espécies) na 20ª e 8ª amostras e mínimos (4 e 5 espécies), nas amostras 14ª e 15ª para as 

áreas Orocó e Petrolândia, respectivamente. A riqueza mensal observada (Fig. 9) 

apresentou valores mais elevados nos meses de Janeiro, Abril, e Novembro para a área 

de Orocó e nos meses de Janeiro, Abril e Junho para a área de Petrolândia.  Para a 

riqueza observada por estação (Fig. 10) a estação chuvosa apresentou maior riqueza que 

a estação seca para as duas áreas. A diferença entre as estações para a área de Orocó 

(Chuvosa=33sp e Seca=13sp) foi mais acentuada com relação à área de Petrolândia 

(Chuvosa=24sp, Seca=21sp). 
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Figura 5: Curva de rarefação de espécies para as áreas de Orocó e Petrolândia, PE para 

amostras entre o período de janeiro de 2006 e janeiro de 2007 (200 randomizações). 
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Figura 6: Curva de riqueza estimada por amostra em Orocó, PE para amostra no período 

de janeiro de 2006 a janeiro de 2007 (200 randomizações). 
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Figura 7: Curva de riqueza estimada por amostra em Petrolândia, PE no período de 

janeiro de 2006 a janeiro de 2007. (200 randomizações). 
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Figura 8: Riqueza observada por amostra para as áreas de Orocó e Petrolândia, PE. 

Cada amostra equivale a uma noite de amostragem e quatro amostras representam uma 

campanha de coleta. 
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Figura 9: Riqueza registrada por estação para as áreas de Óroco e Petrolândia, PE entre 

o período de janeiro de 2006 a janeiro de 2007. 
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Figura 10: Riqueza registrada por estação para as áreas de Óroco e Petrolândia, PE entre 

o período de janeiro de 2006 a janeiro de 2007.  
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Diversidade 

A diversidade calculada pelo índice de Shannon (Tab. III), foi de H’=2,913 para a 

área de Caatinga de Orocó e de H’=2,773 para a de Petrolândia, havendo diferença 

significativa entre as áreas quando comparadas com o teste t (p=0,002). Resultados 

similares foram obtidos entre os índices de diversidade calculados para as áreas durante 

as estações seca e chuvosa foi altamente significativa, sendo (p=0,01-³º) para a primeira 

área e (p=0,07-¹º) para a segunda.  

 
Tabela III: Diversidade calculada pelo índice de Shannon, por estação e total para 

Orocó e Petrolândia, PE entre janeiro de 2006 e janeiro de 2007. 

 
Similaridade 

 A comparação entre as áreas com base no índice de similaridade de Jaccard 

demonstrou similaridade entre as áreas de 70% (J=0,724). Sendo a comparação com 

outras localidades cuja anurofauna foi suficientemente amostrada, apresentada na Tab. 

IV.  

 

 

 

 

Órocó Petrolândia 

Estação Riqueza H’ Hmax E Riqueza H’ Hmax  E 

Seca 14 0,952 2,639 0,360 21 1,163 3,044 0,382 

Chuvosa 34 2,534 3,465 0,731 24 2,234 3,178 0,703 

Total 34 2,913 3,465 0,840 26 2,773 3,178 0,872 
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Localidades Orocó Petrolândia S. d. Almas Betânia Floresta S. J Bonfim Maturéia

Orocó 
1 0,724 0,419 0,566 0,344 0,466 0,258 

Petrolândia 
 1 0,461 0,518 0,5 0,583 0,269 

S. d. Almas 
  1 0,521 0,5 0,454 0,285 

Betânia 
   1 0,578 0,521 0,428 

Floresta 
    1 0,421 0,222 

S. J Bonfim 
     1 0,421 

Maturéia       1 

 
Tabela IV: Matriz de similaridade de Jaccard entre as áreas e outras localidades amostradas 

de Caatinga (Localidades: 1: Óroco, PE; 2: Petrolândia, PE; 3: Serra das Almas, CE; 4: 

Betânia, PE; 5: Floresta, PE; 6: São José do Bonfim, PB e 7: Maturéia, PB).    

Atividade vocal 

 O registro e a abundância vocal de 23 espécies para as áreas de caatinga de Orocó 

e Petrolândia estão apresentados na Tabela V. Destas todas foram registradas para a área 

Orocó e 16 espécies para a de Petrolândia.  

Do total de espécies seis tiveram atividade vocal registrada durante todo o 

período de estudo: L. fuscus; L. troglodytes; Pseudopalodicola sp.; D. nanus, S. x-

signatus e H. raniceps. Já as espécies R. jimi, R. granulosa, P. diplolister, P. kroyeri, P. 

cicada, L. ocellatus, L. podicipinus, L. vastus, D. soaresi, P. nordestina, S. pachycrus, D. 

minutus, T. atlas, C. greeningi e D. muelleri apresentaram atividade vocal restrita à 

estação chuvosa.  
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Espécies Atividade e Abundância vocal 
 Orocó Petrolândia 
 Jan/06 Abr/06 Jun/06 Set/06 Nov/06 Jan/07  Jan/06 Abr/06 Jun/06 Set/06 Nov/06 Jan/07

R. Jimi 2 2 0 0 2 3  2 2 0 0 0 3 
R. granulosa 5 5 0 0 3 0  4 4 2 0 0 0 
P. diplolistris 6 6 0 0 5 0  5 0 0 0 0 0 
P. kroyeri 3 3 0 0 2 0  4 4 0 0 0 0 
P. cuvieiri 4 4 2 0 0 0  3 3 2 0 0 3 
P. cicada 0 5 0 0 2 0  3 4 2 0 0 0 
P. cristiceps 5 5 0 0 2 0  0 0 0 0 0 0 
L. fuscus 3 4 3 1 2 2  4 3 4 2 2 2 
L. ocellatus 4 2 0 0 0 0  2 2 2 0 0 2 
L.troglodytes 2 2 1 2 2 2  3 3 2 1 2 2 
L. podicipinus 0 0 0 0 4 3  0 0 0 0 0 0 
L. vastus 2 2 0 0 3 2  3 2 2 0 0 3 
Pseudopaulodicola sp. 4 3 5 5 4 3  4 4 4 5 5 4 
D. nanus 5 3 3 2 2 3  3 2 3 2 2 3 
D. soaresi 5 6 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
P. nordestina 2 1 0 0 0 0  3 2 2 0 0 0 
S. x-signatus 4 6 2 1 1 2  3 4 3 3 2 2 
S. pachycrus 2 4 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
D. minutus 2 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
H. raniceps 2 1 3 3 2 3  3 3 4 4 3 4 
T. atlas 2 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
C. greeningi 2 3 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
D. muelleri 2 5 0 0 0 0  2 2 0 0 0 0 
Riqueza vocal 21 22 7 6 14 9  16 15 12 6 6 10 

Tabela V: Atividade e abundância vocal da anurofauna das áreas de Caatinga de Orocó e Petrolândia, Pernambuco. Legenda: 0: 

Sem registro de atividade vocal; 1: 1 a 5 indivíduos; 2: 6 a 10 indivíduos; 3: 11 a 15 indivíduos; 4: 16 a 20 indivíduos; 5: 21 a 25 

indivíduos e 6: Mais que 25 indivíduos.  
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DISCUSSÃO 

Espécies amostradas  

O total de espécies registradas para as áreas representa 50% da anurofauna 

conhecida para o estado de Pernambuco e 66,7% da conhecida para o bioma Caatinga 

SANTOS & CARNAVAL (2002), RODRIGUES (2003). OS anuros registrados para a área de 

Óroco e de Petrolândia representam 50% e 37,5% dos anuros registrados para 

Pernambuco SANTOS & CARNAVAL (2002) e 66,7% e 50% e da anurofauna registrada 

para a Caatinga, respectivamente RODRIGUES (2003).  

Dentre as espécies amostradas, quatro: Dendropsopus oliverai (Bokermann, 1963); 

Physalaemus centralis Bokerman, 1962, Scinax alter (Lutz, 1973) e Physalaemus 

kroyeri (Reinhardt e Luetken, 1862) constituem registros inéditos para o estado de 

Pernambuco SANTOS & CARNAVAL (2002), sendo este último citando por Santos 2008 

(com. pessoal). O registro destas amplia a lista de espécies registradas para a caatinga 

pernambucana para 33 espécies sendo este número ainda é insipiente se levarmos em 

consideração a amplitude deste bioma do estado de Pernambuco SANTOS & CARNAVAL 

(2002).  

 Dentre as espécies registradas para as áreas de Caatinga de Óroco e Petrolândia, 

18 espécies (53%): R. jimi, R. granulosa, P. cristiceps, P. nordestina, S. x-signatus, S. 

pachycrus, S. alter, C. greeningi, T. atlas, D. nanus, H. raniceps, L. ocellatus, L. vastus, 

L. troglodytes, P. diplolister, P. albifrons, P. centralis e D. muelleri possuem ampla 

ocorrência no bioma Caatinga e as demais: S. fuscovarius, Scinax alter, Dendropsophus 

soaresi, Dendropsophus minutus, Dendropsophus oliverai, Leptodactylus fuscus, 

Leptodactylus caatingae, Leptodactylus podicipinus, Physalaemus kroyeri e 

Physalaemus cicada, informações insuficientes a respeito de sua distribuição na 

Caatinga RODRIGUES (2003).  
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Dentre as espécies ditas com ampla ocorrência na Caatinga, a espécie T. atlas 

apresenta de fato, distribuição restrita, corroborando BORGES-NOJOSA & ARZABE (2005), 

que sugere a existência de algum aspecto que restrinja a distribuição desta espécie. Com 

base em observações de T. atlas na área de Caatinga de Orocó, PE; áreas de Caatinga de 

Xingo, SE e AL (Com. Pessoal) e em Betânia, BORGES-NOJOSA & ARZABE (2005), 

BORGES-NOJOSA & SANTOS (2005) sugere-se que T. atlas possui distribuição associada a 

áreas de Caatingas arbóreas. Sendo, neste tipo de vegetação observada frequentemente 

associada à espécie de Bromélia Encholirium aspectabilis. Apesar destas observações 

verificou-se também que T. atlas é encontrada também, em ambientes temporários, onde 

é encontrada durante seu período reprodutivo BOKERMANN (1966).  

Com relação à espécie L. fuscus que é descrita como apresentando informações 

insuficientes com relação a sua distribuição na Caatinga em RODRIGUES (2003).  Os 

dados obtidos, corroborando BORGES-NOJOSA & CASCON (2005); BORGES-NOJOSA & 

SANTOS (2005); ARZABE (1999) indicam que esta espécie apresenta distribuição ampla 

no bioma. Sendo a mesma, registrada em todos os pontos amostrais das áreas de 

Caatinga de Orocó e de Petrolândia bem como em todas as localidades consideradas 

suficientemente amostradas na Caatinga BORGES-NOJOSA & CASCON (2005); BORGES-

NOJOSA & SANTOS (2005); ARZABE (1999).    

Dentre as espécies registradas, ARZABE (1999), SANTOS & CARNAVAL (2002) e 

BORGES-NOJOSA & CASCON (2005) indicam que 13 destas possuem ocorrência restrita à 

região Nordeste: R. jim, P. cristiceps, P. nordestina, S. pachycrus, C. greening, T. atlas, 

D. soaresi, D. oliverai, L. troglodytes, L. caatingae, P. diplolistris, P. kroyeri e P. 

cicada.      

O registro de nove espécies: Ischnocnema gr. ramagii, P. cristiceps, P. aff. 

cristiceps, C. greeningi, T. atlas, D. soaresi, D. minutus, L. podicipinus e S. pachycrus 

para a área de Caatinga de Orocó, sugere uma preferência destas a fitofisionomia 
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arbórea, corroborando os resultados obtidos por SANTOS & CARNAVAL (2002) e BORGES-

NOJOSA & SANTOS (2005) que registraram algumas destas espécies para áreas com 

fitofisionomias similares a área de Caatinga de Orocó. Ainda com relação às espécies 

supracitadas, a espécies do grupo Ischnocnema gr. ramagii e a espécie D. soaresi são 

típicas de ambientes florestados HEYER (1990) sendo a primeira de hábito terrícola e 

associada à presença de serapilheira e a segunda de hábitos arbóreos, sendo associada 

aos extratos verticais das proximidades de corpos d´água FREITAS & SILVA (2005). 

Fortalecendo assim a relação destas espécies com áreas de Caatinga arbórea, pois está 

apresenta maior proximidade de condições aos ambientes florestados PRADO (2003). 

Riqueza 

A extrapolação das curvas de riqueza observada e estimada demonstrou que 

ambas as áreas foram suficientemente amostradas KREBS (1999), o que pode ser 

observado ainda com a estabilização da curva de rarefação de espécies para ambas as 

áreas.    

A riqueza observada para as áreas apresentou diferença entre estas tanto para as 

amostras da estação seca quando para a estação chuvosa, o que indica diferença na 

anurofauna das áreas. Quando comparadas a outras áreas de Caatinga cuja anurofauna 

foi considerada suficientemente amostrada, as áreas de Caatinga de Orocó e Petrolândia 

constituem as localidades de Caatinga com maior número de espécies de anuros 

registradas até o presente SANTOS & CARNAVAL (2002), BORGES-NOJOSA & SANTOS 

(2005) e ARZABE (1999), RODRIGUES (2003).  

Para ambas as áreas, as amostras que apresentaram valores elevados de riqueza 

representam o período chuvoso (Janeiro a Junho), o que é consistente com a relação 

entre a atividade dos anfíbios e disponibilidade de água e umidade DUELLMAN & TRUEB 

(1986). Contudo, algumas amostras coletadas na estação chuvosa apresentaram valores 
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baixos de riqueza enquanto amostras da estação seca apresentaram valores elevados. 

Reflexo da irregularidade das precipitações ocorrida durante o período de estudo.   

Entre os estimadores de riqueza utilizados, Chao 1 e 2 e Bootstrap, foram os que 

melhor se adequaram para estimar a riqueza da comunidade de anuros para as áreas de 

Caatinga estudadas, pois ocorreu sobreposição entre as curva de riqueza observada 

(Sobs) e de riquezas estimadas para estes estimadores COLWELL (2005).  

Diversidade 

A diversidade calculada foi considera alta para ambas as áreas CONTE & ROSSA-

FERES (2006), onde a área de Orocó apresentou maior diversidade (H’=2,913) quando 

comparada a Petrolândia (H’=2,773) em valores absolutos ou quando comparadas com o 

teste t, sendo a diferença entre as diversidades das áreas altamente significativa 

(p=0,002). A diferença entre as diversidades calculadas para as áreas sugere diferenças 

entre fitofisionomias arbórea e arbustiva.      

Similaridade 

A comparação entre as áreas, mediante a utilização do índice de similaridade de 

Jaccard demonstrou 70% de similaridade entre Orocó e Petrolândia. Quando comparadas 

a outras localidades, os resultados demonstraram que a áreas de Caatinga de Orocó 

apresentou maior similaridade a Betânia (J=0,566) e São José do Bonfim (J=0,466). 

Resultados similares foram obtidos para a área de Caatinga de Petrolândia sendo os 

respectivos valores de similaridade (J=0,518) e (J=0,583). 

Atividade vocal 

A maior parte das espécies apresentou atividade vocal restrita à estação chuvosa 

demonstrando que a atividade dos anuros está relacionada com a pluviosidade HEYER 

(1990), resultados similares também foram observados para áreas com outros biomas a 
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exemplo da Floresta Atlântica CONTE & ROSSA-FERES (2006) e Cerrado GRANDINETTI & 

JACOBI (2005). Contudo, a relação entre a pluviosidade e a atividade da anurofauna 

parece ser mais intensa em ambientes áridos e semi-áridos ARZABE (1999). 

Com relação ao registro de atividade vocal de algumas espécies durante todo o 

ano de estudo ou estritamente durante o período chuvoso faz-se pertinente algumas 

considerações: Todas as espécies que apresentaram atividade vocal durante todo estudo, 

estavam sempre associadas à ambientes permanentes ou permanentes e temporários 

simultaneamente, o que possibilitou sua atividade durante todo o período de estudo, já as 

espécies com atividade vocal restrita a estação chuvosa, estiveram associadas, a 

ambientes temporários o que impossibilita sua atividade durante a estação seca, diante da 

ausência deste tipo de ambiente.         
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A anurofauna da área de Caatinga de Orocó e de Petrolândia está 

representada por 33 e 24 espécies, respectivamente; 

 Quatro espécies constituem registros inéditos para a o Estado de Pernambuco, 

o que ampliou suas distribuições geográficas;  

 A diversidade foi considerada alta tanto para a área de Caatinga Orocó quanto 

de Petrolândia; 

 Existe diferença significativa entre as áreas de Caatinga de Orocó e 

Petrolândia com relação à riqueza e diversidade das mesmas o que sugere diferenças 

entre a composição da anurofauna das fitofisionomias arbórea e arbustiva.  
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CAPÍTULO II 

LISTA COMENTADA DA ANUROFAUNA DE DUAS ÁREAS DE CAATINGA 
DE OROCÓ E PETROLÂNDIA, PERNAMBUCO. 

 

RESUMO  

Estando atualmente representada por aproximadamente 50 espécies de anfíbios anuros, a 

Caatinga, paisagem predominante na região Nordeste do Brasil, constitui o Bioma 

brasileiro menos amostrado em relação a sua Anurofauna.   

Dentre as espécies que ocorrem na Caatinga, poucas possuem informações disponíveis 

na literatura com relação a sua diagnose, morfologia, distribuição e ecologia. Logo, o 

objetivo deste trabalho foi descrever de forma preliminar os aspectos supracitados para 

33 espécies de anuros coletados em duas áreas de Caatinga de Orocó e Petrolândia, 

Estado de Pernambuco. Os dados foram obtidos através da análise de exemplares 

coletados nas áreas estudadas e depositados na coleção herpetológica localizada no 

Laboratório de Ornitologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Sendo 

complementados com observações in loco nas áreas estudadas e com informações 

obtidas em literatura específica. Dentre as espécies coletadas, quatro constituem registros 

inéditos para o estado de Pernambuco Dendropsophus oliverai (Bokermann, 1963); 

Physalaemus kroyeri (Reinhardt e Luetken, 1862), Physalaemus centralis (Bokermann, 

1962) e Scinax alter (Lutz, 1973) e 13 apresentam distribuição restrita a Região Nordeste 

do Brasil R. jim, P. cristiceps, P. nordestina, S. pachycrus, C. greening, T. atlas, D. 

soaresi, D. oliverai, L. troglodytes, L. Caatingae, P. diplolistris, P. kroyeri e P. cicada. 

Dentre as espécies estudadas 27, apresenta informações inéditas quando a sua diagnose, 

morfologia, distribuição e ecologia de espécimes coletados em áreas de Caatinga.      

 
PALAVRAS CHAVE: Caatinga, Anuros, Nordeste, Biologia.  
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ABSTRACT 

Being currently associated with around 50 species of anuran amphibians, The Caatinga, 

predominant landscape of the Northeast Region of Brazil, is the less sampled brazilian 

biome in terms of Anurofauna. Among the species that occur in the Caatinga just a few 

of them have bibliographic available information regarding diagnosis, morphology, 

distribution and ecology. Therefore, the aim of this study was to preliminary describe 

such aspects for 33 species of frogs collected in two areas of Orocó and Petrolândia, both 

located in the State of Pernambuco. Data were obtained from sampled specimens 

analysis, which were collected in the studied areas and deposited in the herpetological 

collection of the Laboratory of Ornithology of the Federal University of Pernambuco, 

being complemented with in situ observations and considering the bibliographic 

information. Among the sampled species, four are unpublished records for the state of 

Pernambuco: Dendropsophus oliverai (Bokermann, 1963), Physalaemus kroyeri 

(luetkeni and Reinhardt, 1862), Physalaemus centralis (Bokermann, 1962) and Scinax 

alter (Lutz, 1973); and 13 have restricted distribution to the Northeast of Brazil: R. jim, 

P. cristiceps, P. northeast, S. pachycrus, C. greening, T. atlas, D. soares, D. oliverai, L. 

troglodytes, L. caatingae, P. diplolistris, P. kroyeri and P. cicada. Among the studied 

species, 27 presented previous unknown information about diagnosis, morphology, 

distribution and ecology. 

 
KEYWORDS: Caatinga, Anura, Norteastern, Biology.  
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INTRODUÇÃO 

  São conhecidas para a atualmente por 51 espécies de anfíbios, dentre as quais, 48 

destas são anuros RODRIGUES (2003). Apesar do crescente número de estudos sobre a 

biodiversidade da Caatinga, com relação aos anuros o bioma ainda é pouco estudado, 

sendo considerado o ecossistema brasileiro menos amostrado ARZABE (1999).  

 Dentre os vários fatores que dificultam a obtenção de informações sobre a 

anurofauna da Caatinga, RODRIGUES (2003) destaca: a irregularidade das precipitações e 

longos períodos de estiagem, o que dificulta a obtenção de dados em campo bem como o 

planejamento e o desenvolvimento de estudos e a pouca representatividade de 

exemplares em coleções científicas, o que faz com que a maior parte das informações a 

respeito das espécies com ocorrência na Caatinga não sejam obtidas de exemplares 

coletados in situ. 

    Apesar de crescente, ainda existem poucos trabalhos a respeito da anurofauna em 

áreas de Caatinga a exemplo de MIRANDA-RIBEIRO (1937a), MIRANDA-RIBEIRO (1937b), 

MIRANDA (1983), CARVALHO (1937), JOHNSON (1952), LIMA VERDE & CASCON (1990), 

ARZABE & ALMEIDA (1997), RODRIGUES (2003), o que reforça a necessidade do 

desenvolvimento de trabalhos para um melhor entendimento da biologia e ecologia dos 

anuros nesse bioma. Diante desta problemática, informações sobre a biologia, ecologia e 

distribuição das espécies deste bioma ainda são insuficientes, portanto, com o objetivo de 

obter de informações sobre à anurofauna de áreas de Caatinga, realizou-se o presente 

estudo. 

 

 
 
 



Magalhães, Jr. A. J. C. – Anurofauna de duas áreas da Caatinga de Pernambuco. 
 

 57

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo  

 O estudo foi realizado em duas áreas de Caatinga localizadas no semi-árido 

pernambucano nos municípios de Orocó (08° 33' 12''S 39° 27' 48''W), e Petrolândia (08° 

58' 45''S 38° 13' 10''W), região Nordeste do Brasil.   

 
Coleta dos dados  

Os dados foram obtidos durante seis campanhas bimestrais trimestrais entre 

Janeiro de 2006 e Janeiro de 2007 no período das 18:00 as 22:00 horas. Os animais 

foram capturados através dos métodos de encontro visual CRUMP & SCOTT (1994) e 

armadilhas de interceptação e queda CECHIN & MARTINS (2000). Entre dois e cinco 

indivíduos de cada espécie capturada, foram fixados e tombados na Coleção 

Herpetológica do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco.  

A identificação dos espécimes foi feita com base na literatura especifica, 

comparação com exemplares de coleções e consulta a especialistas. Todas as 

observações e medidas morfológicas foram tomadas dos animais mantidos na coleção e 

seguiram HEYER (1888); HEYER et al (1990) e BOKERMANN (1966). 

Os dados obtidos na coleção e in loco estão apresentados na forma de lista 

comentada sintética, adaptada de HEYER et al (1990).   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram obtidas informações e tomadas medidas de 33 espécies de anuros 

pertencentes a 5 famílias e 13 gêneros SBH (2009). Destas, 12 espécies possuem 

ocorrência restrita a região Nordeste: Rhinella jimi (Stevaux, 2002), Proceratophrys 

cristiceps (Muller, 1884), Phyllomedusa nordestina Caramachi, 2006, Scinax pachycrus 

(Miranda-Ribeiro, 1937), Corythomantis greeningi Boulenger, 1896, Trachycephalus 

atlas (Bokermann, 1966), Dendropsophus soaresi (Caramachi e Jim, 1983), 

Dendropsophus oliverai (Bokermann, 1963), Leptodactylus caatingae Heyer & Juncá, 

2003, Leptodactylus troglodytes Lutz, 1930, Pleurodema diplolister (Peters, 1870), 

Physalaemus kroyeri (Reinhardt e Luetken, 1862) e Physalaemus cicada (Bokermann, 

1966) e quatro tiveram sua distribuição geográfica ampliada para o Estado de 

Pernambuco: Dendropsopus oliverai (Bokermann, 1963); Physalaemus kroyeri 

(Reinhardt e Luetken, 1862), Physalaemus centralis Bokerman, 1962 e Scinax aff. alter.  

O detalhamento da diagnose, morfologia, ecologia e distribuição das 32 espécies 

registradas para as áreas são apresentador a seguir na forma de lista comentada resumida: 
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FAMÍLIA BRACHYCEPHALIDAE Gunther, 1858  

 A família Brachycephalidae está representada por dois gêneros e 41 espécies 

FROST (2008). Destas, 40 espécies possuem ocorrência para o Brasil SBH (2009), quatro 

para Pernambuco SANTOS & CARNAVAL (2002) e uma para a Caatinga RODRIGUES 

(2003).    

 
Ischnocnema gr. ramagii (Anexo 9)  

 Espécie do grupo ramagii. 

Diagnose e morfologia (n=1, macho): O único exemplar obtido da espécie 

apresentou coloração “in vivo” predominante castanho escuro com desenhos irregulares e 

negros no dorso sendo o ventre com pequenos pontos negros; comprimento rostro-anal 

igual a 18,2mm; tíbia, tarso e pé correspondente a 50%, 29% e 46% do comprimento 

rostro-anal; dedos II<I<IV<III com ausência de membranas interdigitais; artelhos 

I<II<V<III<IV com presença de pequenos discos adesivos; ausência de crista craniana; 

ausência de dobra do antebraço e no tarso; focinho ligeiramente triangular em vista 

superior e arredondado no perfil; diâmetro ocular aproximadamente igual ao do tímpano; 

saco vocal simples; dentes vomerinos pouco desenvolvidos e tímpano distinto. 

Ecologia: Espécie de hábito crepuscular e noturno sendo encontrada em uma única poça 

na área de Caatinga de Óroco, sendo está um ambiente permanente mantido 

artificialmente por um catavento; foi uma espécie rara na área, sendo encontrada ativa 

durante a estação chuvosa; vocalizava sob a vegetação marginal das margens da poça; 

não foram registrados ovos e casais em amplexo para está espécie. 

Distribuição: Informações insuficientes. 
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FAMÍLIA BUFONIDAE Gray, 1825  

A família Bufonidae está representada por 46 gêneros e 514 espécies FROST 

(2008). Destas, 60 espécies possuem ocorrência para o Brasil SBH (2009), quatro para 

Pernambuco SANTOS & CARNAVAL (2002) e duas para a Caatinga RODRIGUES (2003).      

 
 Rhinella jimi (Stevaux, 2002) (Anexo 10)  

Espécie do grupo marinus sendo o holótipo da espécie descrito do estado da 

Bahia no Município de Maracás FROST (2008).  

Diagnose e morfologia (n=2; 1 macho e 1 fêmea): A espécie apresenta coloração 

predominante castanho claro com desenhos irregulares e negros no dorso e pontos negros 

no ventre; comprimento rostro-anal igual a 160,6mm (macho) e 198mm (Fêmea); tíbia, 

tarso e pé correspondente a 40%, 28% e 39% do comprimento rostro-anal; dedos 

I<II<V<III<IV com ausência de membranas interdigitais; artelhos I<II<V<III<IV com 

ausência de discos; presença de crista craniana que se estende da ponta do focinho a 

região anterior da paratóide; presença de inúmeros tubérculos dorsais alaranjados ou 

negros; ausência de dobra do antebraço e no tarso; focinho ligeiramente pontudo em 

vista superior e achatado em perfil; diâmetro ocular aproximadamente igual ao do 

tímpano; saco vocal simples; dentes vomerinos ausentes; paratóide grande e bem 

desenvolvida, com cerca de metade do comprimento da cabeça. 

Ecologia: Espécie de hábito noturno sendo encontrada nas áreas de Caatinga de Óroco e 

Petrolândia, em ambientes permanentes e temporários e áreas antrópicas; é uma espécie 

frequente em ambas as áreas, sendo encontrada ativa durante todo ano; vocaliza nas 

margens dos cursos d´água, durante a estação chuvosa; os ovos são depositados 

diretamente na água. Foram registrados ovos e casais em amplexo nas áreas estudadas. 

Distribuição: Nordeste do Brasil (Fig. 1). 
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Figura 1: Mapa de distribuição da espécie R. jimi. Fonte: IUCN (2006). 
 
 
Rhinella granulosa (Spix, 1824) (Anexo 11) 
 

Espécie do grupo granulosus sendo o holótipo desta espécie descrito do estado da 

Bahia no Município de Queimadas FROST (2008). 

Diagnose e morfologia (n=2; 1 macho e 1 fêmea): Espécie apresenta coloração castanho 

escuro, com manchas negras no dorso e cor mais clara no ventre; comprimento rostro-

anal iguais a 49,3mm (macho) e 49,8mm (Fêmea); tíbia, tarso e pé correspondente a 

39%, 25% e 38% do comprimento rostro-anal; dedos II<IV<I<III com ausência de 

membranas interdigitais; artelhos I<II<V<III<IV com ausência de discos; presença de 

crista craniana que se estende da ponta do focinho a região anterior da paratóide; 

tubérculos dorsais queratinizados; tubérculos ventrais pequenos e esbranquiçados; 

ausência de dobra do antebraço e no tarso; focinho arredondado em vista superior e 

pontudo em perfil; diâmetro ocular 2x o do tímpano; saco vocal simples; dentes 

vomerinos ausentes; calo nupcial no dedo I; paratóide pequena, não ultrapassando a 

metade do comprimento da cabeça. 

Ecologia: Espécie de hábito noturno, sendo registrada para as áreas de Caatinga de 

Orocó e Petrolândia em ambientes permanentes e temporários; constitui espécie 

frequente em ambas as áreas, sendo encontrada ativa durante as estações seca e chuvosa; 

vocaliza nas margens dos cursos d´água, no inicio da estação chuvosa; reproduz 
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explosivamente, sendo os ovos desta espécie depositados diretamente na água; foram 

registrados casais em amplexo e girinos para as áreas estudadas. 

Distribuição: América do Sul, incluindo áreas de altitude como os Andes (Fig. 2).  

  

Figura 2: Mapa de distribuição da espécie R. granulosa. Fonte: IUCN (2006). 

 

FAMÍLIA CYCLORAMPHIDAE Bonaparte, 1850 

A família Cycloramphidae está representada por oito gêneros e 104 espécies 

FROST (2008). Destas, 66 possuem ocorrência para o Brasil SBH (2009), quatro para 

Pernambuco SANTOS & CARNAVAL (2002) e três para a Caatinga RODRIGUES (2003). 

 
Proceratophrys cristiceps (Muller, 1884) (Anexo 12)  

Espécie do grupo cristiceps, sendo o holótipo desta espécie descrito do estado da 

Bahia FROST (2008). 

Diagnose e morfologia (n=2; 1 macho e 1 fêmea): A espécie apresenta padrão de 

coloração diversificado podendo apresentar os padrões castanho claro, escuro, negro ou 

laranja no dorso, tendo em alguns indivíduos uma faixa triangular larga no dorso de cor 

clara; comprimento rostro-anal iguais a 37,6mm (macho) e 45,6mm (Fêmea); tíbia, tarso 

e pé correspondente a 26%, 27 e 40% do comprimento rostro-anal; dedos III<IV<II<I 

com ausência de membranas interdigitais; artelhos IV<III<V<II<I com ausência de 

discos; ausência de crista craniana; presença de tubérculos dorsais e ventrais; presença de 
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dobra do antebraço e no tarso; focinho curto em vista superior e quadrado em perfil; 

olhos grandes, tímpano não visível; saco vocal simples; duas fileiras de dentes 

vomerinos; calo nupcial nos dedos I e II; ausência de apêndice supra-ocular.  

Ecologia: Espécie de hábito noturno, encontrada apenas na área de Caatinga de Óroco, 

em ambientes temporários; constitui espécie freqüente na área sendo encontrada ativa 

durante a estação chuvosa; vocaliza em áreas alagadas (charcos) e riachos temporários 

onde reproduz explosivamente durante as primeiras chuvas; os ovos desta espécie são 

depositados em ninhos de espuma; durante a estação seca indíviduos desta espécie foram 

encontrados enterrados em bancos de areia nas proximidades dos cursos d`água; foram 

observados casais em amplexo e girinos nas áreas estudadas. 

Distribuição: Nordeste do Brasil (Fig. 3) 

  
 

Figura 3: Mapa de distribuição da espécie P. cristiceps. Fonte: IUCN (2006). 
 
 
Proceratophrys aff. cristiceps (Anexo 13) 

Espécie do grupo cristiceps se tratando possívelmente de uma nova espécie.   

Diagnose e morfologia (n=2; 2 machos): A espécie apresenta padrão de coloração 

predominante negro no dorso com manchas claras irregulares sendo o ventre pintado de 

negro; comprimento rostro-anal igual a 42mm; tíbia, tarso e pé correspondente a 27%, 

26% e 42% do comprimento rostro-anal; dedos III=IV<II<I com ausência de membranas 

interdigitais; artelhos IV<III<V<I<II com ausência de discos; ausência de crista 
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craniana; presença de tubérculos dorsais e ventrais; presença de dobra do antebraço e no 

tarso; focinho curto em vista superior e quadrado em perfil; olhos grandes, tímpano não 

visível; saco vocal simples; duas fileiras de dentes vomerinos; calo nupcial nos dedos I e 

II; presença de pequeno apêndice supraocular ausente em P. cristiceps. 

Ecologia: Espécie de hábito noturno sendo encontrada apenas na área de Caatinga de 

Orocó, em ambientes temporários; constitui espécie pouco freqüente na área sendo 

encontrada ativa durante a estação chuvosa; vocaliza em áreas alagadas (charcos) e 

riachos temporários; não foram observados casais em amplexo e girinos nas áreas 

estudadas. 

Distribuição: Informações insuficientes. 

FAMÍLIA HYLIDAE Rafinesque, 1815 

A família Hylidae está representada por três subfamílias, 53 gêneros e 514 

espécies FROST (2008). Destas, 325 espécies possuem ocorrência para o Brasil SBH 

(2009), 33 para Pernamubco SANTOS & CARNAVAL (2002) e 19 para a Caatinga 

RODRIGUES (2003). 

   
Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) (Anexo 14)  

Espécie do grupo microps sendo o holótipo descrito da Argetina FROST (2008). 

Diagnose e morfologia (n=2; 1 macho e 1 fêmeas): Espécie que apresenta coloração 

predominante amarelo claro com duas ou três linhas dorsais negras, finas e irregulares, 

sendo o ventre amarelo vivo; comprimento rostro-anal iguais a 19,2mm (macho) e 

21,5mm (fêmea); tíbia, tarso e pé correspondentes a 47%, 27,1% e 42% para os machos 

e 50%, 26 % e 45% para as fêmeas, do comprimento rostro-anal; dedos I<II=IV<III com 

presença de membranas interdigitais pouco desenvolvidas; artelhos I<II<V<III=V<IV 

com presença de discos com aproximadamente duas vezes a largura dos dedos; presença 

de dentes vomerinos em duas séries situados na região mediana das coanas; tímpano 
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praticamente não visível tendo aproximadamente a metade do diâmetro do olho; 

ausência de dobras no tarso e antebraço; prepólex presente, pouco desenvolvido; 

ausência de apêndice calcâneo; texturas ventral e dorsal lisas. 

Ecologia: Espécie de hábito criptozóico e noturno, encontrada nas áreas de Caatinga de 

Óroco e Petrolândia em ambientes permanentes com presença de vegetação aquática 

flutuante com juncos ou gramíneas na margem ou no leito; é uma espécie frequente na 

área sendo encontrada ativa durante todo o ano quando vocalizam sob a vegetação 

marginal e aquática das poças permanentes. Os ovos desta espécie são depositados sob 

vegetação; foram registrados casais em amplexo nas áreas estudadas. 

Distribuição: Nordeste do Brasil até o norte da Argentina (Fig. 4).  

  
 

Figura 4: Mapa de distribuição da espécie D. nanus. Fonte: IUCN (2006). 
 
 

Dendropsophus oliverai (Bokermann, 1963) (Anexo 15)   

Espécie do grupo decipiens sendo o holótipo descrito do estado da Bahia no 

Município de Maracás FROST (2008).     

Diagnose e morfologia (n=3; 3 machos): A espécie apresenta coloração amarela com 

duas faixas brancas que se estendem do rostro à cloaca, sendo o ventre mais claro que o 

dorso. Comprimento rostro-anal igual a 19,3mm; tíbia, tarso e pé correspondentes a 45%, 

30% e 57,8% do comprimento rostro-anal; dedos I<II=IV<III com presença de 

membranas interdigitais pouco desenvolvidas; artelhos I<II<V<III=V<IV com presença 
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de discos com aproximadamente duas vezes a largura dos dedos; presença de dentes 

vomerinos em duas séries situados na região mediana das coanas; tímpano visível com 

diâmetro aproximadamente igual ao do olho; ausência de dobras no tarso e antebraço; 

prepólex presente, pouco desenvolvido; ausência de apêndice calcâneo; texturas ventral e 

dorsal levemente granulares. 

Ecologia: Espécie de hábitos criptozóicos e noturnos, encontrada em ambas as áreas 

unicamente em ambientes permanentes com a presença de juncos. Espécie pouco 

frequente para a área, sendo encontrada ativa durante a estação chuvosa. Vocaliza sob 

vegetação de juncos. Não foram observados a presença de girinos e casais em amplexo 

nas áreas estudadas.   

Distribuição: Bahia e Pernambuco (Fig. 5). 

  
 

Figura 5: Mapa de distribuição da espécie D. oliverai. Fonte: IUCN (2006). 
 
 
Dendropsophus minutus (Peters, 1872) (Anexo 16)  

Espécie do grupo minutus sendo o holótipo da espécie descrito do estado do Rio 

de Janeiro no Município de Nova Friburgo FROST (2008).   

Diagnose e morfologia (n=1: macho): A espécie apresenta coloração dourada com um 

ou dois desenhos dorsais característicos em forma de “V”, sendo o ventre mais claro; 

comprimento rostro-anal igual a 19,8mm, tíbia, tarso e pé correspondentes a 30%, 45% e 

52% do comprimento rostro-anal; dedos I<II<IV<III com presença de membranas 
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interdigitais pouco desenvolvidas; artelhos I<II<III=IV<V com presença de discos 

adesivos com igual largura dos dedos; presença de dentes vomerinos em série 

transversal; tímpano pouco visível e com aproximadamente a metade do diâmetro do 

olho; ausência de dobras no tarso e antebraço; prepólex presente, pouco desenvolvido; 

ausência de apêndice calcâneo; texturas ventral e dorsal lisas. 

Ecologia: Espécie de hábito noturno encontrada apenas na área de Caatinga de Orocó, 

sob arbusto na margem de um ambiente permanente; constitui uma espécie rara na área 

onde apenas dois indivíduos foram coletados durante todo o estudo; vocaliza sob a 

vegetação marginal dos corpos d´água permanentes; individuos desta espécie foram 

encontrados atividos durante o inicio da estação chuvosa; não foram observados casais 

em amplexo e girinos na área estudada. 

Distribuição: Colômbia, Venezuela, Trinidad, Equador, Peru, Brasil, Bolívia, Paraguai, 

Uruguai e Argentina (Fig. 6). 

  
 

Figura 6: Mapa de distribuição da espécie D. minutus Fonte: IUCN (2006). 
 
 

Dendropsophus soaresi (Caramaschi & Jim, 1983) (Anexo 17)  

Espécie do grupo marmoratus sendo o holótipo da espécie descrito do estado da 

Paraíba no Munícipio de Picos. FROST (2008).    

Diagnose e morfologia (n=2: 2 machos): Espécie de coloração parda com vários 

desenhos negros no dorso sendo o ventre mais claro; comprimento rostro-anal igual a 
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3,5mm, tíbia, tarso e pé correspondentes a 25%, 30% e 45% do comprimento rostro-anal; 

dedos I<II<IV<III com presença de membranas interdigitais pouco desenvolvidas; 

artelhos I<II<III=IV<V com presença de discos adesivos com igual largura dos dedos; 

presença de dentes vomerinos em série dupla; tímpano pouco visível com metade do 

diâmetro do olho; ausência de dobras no tarso e antebraço; prepólex presente, pouco 

desenvolvido; ausência de apêndice calcâneo; texturas ventral e dorsal granular. 

Ecologia: Espécie de hábito noturno encontrada unicamente na área de Caatinga de 

Orocó; vocaliza sob vegetação arbustiva nas margens de ambientes permanentes e 

temporários; é uma espécie frequente na área sendo encontrada ativa durante o inicio da 

estação chuvosa na qual apresenta reprodução explosiva; os ovos desta espécie são 

depositados sob a vegetação e foram observados casais em amplexo e girinos na área 

estudada. 

Distribuição: Piauí, Paraíba, sul do Ceará, Minas Gerais e Pernambuco (Fig. 7). 

  
Figura 7: Mapa de distribuição da espécie D. soaresi Fonte: IUCN (2006). 

 
 
Hypsiboas raniceps (Cope, 1862) (Anexo 18)   

Espécie do grupo albomaginatus, sendo o holótipo da espécie descrito do o 

Paraguay FROST (2008).    

Diagnose e morfologia (n=2; 1 macho e 1 fêmea): A espécie apresenta coloração 

amarelo uniforme apresentando frequentemente padrão de faixas zebradas, com linha 
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negra evidente em toda a dobra supra-timpânica; comprimento rostro-anal iguais a 

74,8mm (machos) e 73,7mm (fêmeas); tíbia, tarso e pé correspondentes a 62%, 32,2% e 

47% para os machos e 58%, 31,3% e 42% para as fêmeas, do comprimento rostro-anal; 

crista craniana ausente, dedos I=II<IV<III com presença de membranas interdigitais 

pouco desenvolvidas; artelhos I<II<V<III=V<IV com presença de discos com 

aproximadamente duas vezes a largura dos dedos; presença de dentes vomerinos; 

tímpano grande e bem visível; presença de dobras no antebraço; prepólex pouco presente 

nos machos e pouco desenvolvido; ausência de apêndice calcâneo; textura ventral 

ligeiramente granular e dorsal lisa.    

Ecologia: Espécie de hábito noturno, encontrada nas áreas de Caatinga de Orocó e 

Petrolândia em ambientes permanentes e temporários onde vocaliza sob vegetação 

marginal ou no solo próximo aos cursos d’água; é uma espécie frequente na área sendo 

encontrada ativa durante todo ano e reproduz durante a estação chuvosa quando deposita 

os ovos diretamente na água; foram observados casais em amplexo e girinos nas áreas 

estudadas.   

Distribuição: Guiana Francesa ao norte da Argentina (Fig. 8). 

   
 

Figura 8: Mapa de distribuição da espécie H. raniceps Fonte: IUCN (2006). 
 

 

 



Magalhães, Jr. A. J. C. – Anurofauna de duas áreas da Caatinga de Pernambuco. 
 

 70

Corythomantis grenningi Boulenger, 1896 (Anexo 19) 

Espécie de gênero monotípico, sendo o holótipo da espécie descrito do estado de 

Espírito Santo FROST (2008).     

Diagnose e morfologia (n=2; 1 macho e 1 fêmea): A espécie apresenta coloração 

marrom com pontos vermelho alaranjados, podendo também apresentar manchas negras; 

comprimento rostro-anal iguais a 48,0mm (machos) e 65,4mm (fêmeas); tíbia, tarso e pé 

correspondentes a 18%, 20% e 45% para os machos e 19%, 25% e 47% para as fêmeas, 

do comprimento rostro-anal; crista craniana presente, cabeça com placas ósseas 

evidentes, dedos II>III=IV<III com presença de membranas interdigitais pouco 

desenvolvidas; artelhos I<II<V<III=V<IV com presença de discos com 

aproximadamente duas vezes a largura dos dedos; presença de dentes vomerinos; 

tímpano grande e bem visível com metade do diâmetro do olho; prepólex visível, pouco 

desenvolvido; ausência de apêndice calcâneo; texturas ventral e dorsal granular.   

Ecologia: Espécie de hábito noturno encontrada na área de Caatinga de Óroco em 

riachos temporários; espécie freqüente na área sendo encontrada ativa durante o inicio da 

estação chuvosa; vocaliza na vegetação marginal ou sob o substrato próximo aos cursos 

d´água. Os ovos são depositados em ninhos de bolhas, diretamente na água; foram 

observados casais em amplexo e girinos nas áreas estudadas; um fato curioso foi o 

registro desta espécie em áreas antrópicas, dentro de banheiros de residências, com 

comportamento similar a espécie S. fuscovarius.    

Distribuição: Nordeste do Brasil (Fig. 9). 
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Figura 9: Mapa de distribuição da espécie C. grenningi Fonte: IUCN (2006). 
 

Trachycephalus atlas Bokermann, 1966 (Anexo 20)   

O holótipo desta espécie foi descrito do estado da Bahia no Município de 

Maracás FROST (2008).    

Diagnose e morfologia (n=2; 1 macho e 1 fêmea): Espécie apresenta coloração parda 

com desenhos negros no dorso, podendo apresentar pontos vermelhos;  Comprimento 

rostro-anal iguais a 78,3mm (machos) e 85,4mm (fêmeas); tíbia, tarso e pé 

correspondentes a 25%, 32% e 50% (machos) e 24%, 35% e 48% (fêmeas), do 

comprimento rostro-anal; crista craniana presente; cabeça com placas ósseas discretas; 

dedos II>III=IV<III com presença de membranas interdigitais pouco desenvolvidas; 

artelhos I=II<V<III=V<IV com presença de discos com aproximadamente duas vezes a 

largura dos dedos; presença de dentes vomerinos; saco vocal duplo, tímpano grande e 

bem visível com o diâmetro aproximado do olho; íris com estrias amarelas; prepólex 

visível, pouco desenvolvido; ausência de apêndice calcâneo; texturas ventral e dorsal 

granular. 

Ecologia: Espécie de hábito noturno encontrada na área de Caatinga de Orocó sempre 

associada a áreas de bromélias da espécie Encholirium aspectabilis nas proximidades de 

corpos d’água permanentes e temporários; espécie pouco freqüente na área sendo 

encontrada ativa durante o inicio da estação chuvosa na qual reproduz explosivamente; 
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vocaliza na margem de ambientes permanentes, temporários e nas folhas das bromélias; 

foram observados casais em amplexo e girinos nas áreas estudadas.     

Distribuição: Nordeste do Brasil (Fig. 10).  
 

 
 

Figura 10: Mapa de distribuição da espécie T. atlas Fonte: IUCN (2006). 
 
 
Phyllomedusa nordestina Caramaschi, 2006 (Anexo 22)    

Espécie do grupo hipochondrialis sendo o holótipo da espécie descrito do estado 

da Bahia no Município de Maracás FROST (2008).      

Diagnose e morfologia (n=2; 1 macho e 1 fêmea): A Espécie apresenta coloração verde 

intensa no dorso, com laranja vivo na parte interna e externa das coxas sendo o ventre 

branco com pontos negros; comprimento rostro-anal iguais a 35,5mm (machos) e 

36,0mm (fêmeas); tíbia, tarso e pé correspondentes a 40%, 27% e 31% (machos) e 41%, 

27% e 29% (fêmeas) do comprimento rostro-anal; crista craniana ausente, pupila 

vertical; dedos I<II=IV<III com presença de membranas interdigitais pouco 

desenvolvidas; artelhos I=II<V<III=V<IV com presença de discos com nos dedos II, III 

e V com aproximadamente duas vezes a largura do tímpano; dentes vomerinos ausentes; 

saco vocal simples, tímpano pequeno e pouco visível com a metade do diâmetro do olho; 

prepólex ausente; ausência de apêndice calcâneo; textura ventral granular e dorsal lisa.  

Ecologia: Espécie de hábito noturno encontrada nas áreas de Caatinga de Orocó e 

Petrolândia em ambientes permanentes e temporários onde vocaliza na vegetação 
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marginal e aquática; espécie pouco frequente em Óroco e frequente em Petrolândia, 

sendo encontrada ativa durante a estação chuvosa; vocaliza sobre a vegetação herbácea e 

arbustiva marginal, na qual depositam os ovos em ninhos preparados nas folhas da 

vegetação; foram observados casais em amplexo e girinos nas áreas estudadas.    

Distribuição: Nordeste do Brasil FROST (2008). 
 
 
Scinax x-signatus (Spix, 1824) (Anexo 23)    

Espécie do grupo x-signatus sendo o holótipo da espécie descrito do estado da 

Bahia FROST (2009).      

Diagnose e morfologia (n=2; 1 macho e 1 fêmea): A espécie apresenta coloração 

predominante amarela ou cinza com uma mancha característica em forma de “X” no 

dorso, sendo o ventre amarelo claro ou cinza claro; comprimento rostro-anal iguais a 

25,4mm (machos) e 21,5mm (fêmeas); tíbia, tarso e pé correspondentes a 47%, 27,1% e 

42% (machos) e 50%, 26 % e 45% (fêmeas) do comprimento rostro-anal; dedos 

I<IV=II<III com presença de membranas interdigitais pouco desenvolvidas; artelhos 

I<II=V<III<IV com presença de discos com aproximadamente duas vezes a largura dos 

dedos; presença de dentes vomerinos em série; tímpano visível com aproximadamente ½ 

do diâmetro do olho; ausência de dobras no tarso e antebraço; presença de discreta 

membrana supratimpânica; prepólex ausente e ausência de apêndice calcâneo; texturas 

ventral e dorsal granulares.  

Ecologia: Espécie de hábito noturno encontrada nas áreas de Caatinga de Orocó e 

Petrolândia em ambientes permanentes e temporários; freqüente nas áreas estudadas 

sendo ativa durante toda a estação chuvosa onde reproduz explosivamente; vocaliza sob 

a vegetação marginal, no solo e vegetação herbácea das proximidades dos corpos d´água; 

os ovos são depositados diretamente na água; foram observados casais em amplexo e 

girinos nas áreas estudadas.      
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Distribuição: Colômbia, Venezuela, Suriname, Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil 

Fonte: FROST (2008).  

 
Scinax fuscovarius (Spix, 1824) (Anexo 24)    

Espécie do grupo fuscovarius sendo o holótipo da espécie descrito do estado da 

Bahia FROST (2008).      

Diagnose e morfologia (n=2; 1 macho e 1 fêmea): A espécie apresenta coloração 

predominante cinza escuro com inúmeros pontos brancos no dorso e amarelo vivo na 

parte interna das coxas, sendo o ventre cinza claro; comprimento rostro-anal iguais a 

23,5mm (machos) e 25,2mm (fêmeas); tíbia, tarso e pé correspondentes a 44%, 28% e 

42,5% (machos) e 47%, 25,5% e 45,6% (fêmeas) do comprimento rostro-anal; dedos 

I<IV<II=III com presença de membranas interdigitais pouco desenvolvidas; artelhos 

I<II<V<III<IV com presença de discos com aproximadamente duas vezes a largura dos 

dedos; presença de dentes vomerinos em série; tímpano visível com aproximadamente ½ 

do diâmetro do olho; ausência de dobras no tarso e antebraço; ausência de membrana 

supratimpânica; prepólex ausente; ausência de apêndice calcâneo; texturas ventral e 

dorsal ligeiramente granulares.  

Ecologia: Espécie de hábito noturno encontrada nas áreas de Caatinga de Óroco e 

Petrolândia em ambientes permanentes, temporários e áreas antrópicas; espécie freqüente 

nas áreas estudadas sendo ativa durante toda a estação chuvosa na qual reproduz 

explosivamente; vocaliza na vegetação marginal e no solo das proximidades dos corpos 

d`água; os ovos são depositados diretamente na água; foram observados casais em 

amplexo e girinos nas áreas estudadas.      

Distribuição: Colômbia, Venezuela, Suriname, Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil (Fig. 
11). 
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Figura 11: Mapa de distribuição da espécie S. fuscovarius Fonte: IUCN (2006). 
 

Scinax alter (Lutz, 1973) (Anexo 25) 

Espécie do grupo x-signatus que se encontra em fase de descrição (Caramachi, 

Com. Pessoal).      

Diagnose e morfologia (n=2; 1 machos e 1 fêmea): A espécie apresenta coloração 

predominante marrom com uma discreta mancha em forma de “X” no dorso, sendo o 

ventre mais claro que o dorso; comprimento rostro-anal iguais a 25,1 (machos) e 24,6 

(fêmeas); tíbia, tarso e pé correspondentes a 45%, 28% e 41% (machos) e 44%, 26,5% e 

42% (fêmeas) do comprimento rostro-anal; dedos I=IV<II<III com presença de 

membranas interdigitais pouco desenvolvidas; artelhos I=II<V<III<IV com presença de 

discos com aproximadamente duas vezes a largura dos dedos; presença de dentes 

vomerinos em série; tímpano visível com aproximadamente ½ do diâmetro do olho; 

ausência de dobras no tarso e antebraço; ausência de membrana supratimpânica; 

prepólex ausente ausência de apêndice calcâneo; texturas ventral e dorsal granulares.  

Ecologia: Espécie de hábito noturno encontrada nas áreas de Caatinga de Óroco e 

Petrolândia em ambientes permanentes e temporários; espécie pouco freqüente nas áreas 

estudadas sendo ativa durante toda a estação chuvosa; vocaliza sob o solo e na vegetação 

marginal nas proximidades dos corpos d´água; não foram observados casais em amplexo 

e girinos nas áreas estudadas.      
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Distribuição: Informações insuficientes. 
 

 
Scinax gr. ruber (Anexo 26)    

Espécie do grupo ruber.      

Diagnose e morfologia (n=3; 3 machos): A espécie apresenta coloração cinza claro com 

discreta mancha amarela na face externa da coxa, sendo o ventre cinza claro; 

comprimento rostro-anal igual a 22,5mm, tarso e pé correspondentes a 44%, 25,3% e 

41,5% do comprimento rostro-anal; dedos I=IV=II<III com presença de membranas 

interdigitais pouco desenvolvidas; artelhos I=II<V<III<IV com presença de discos com 

aproximadamente duas vezes a largura dos dedos; presença de dentes vomerinos; 

tímpano visível com aproximadamente ½ do diâmetro do olho; ausência de dobras no 

tarso e antebraço; presença de discreta membrana supratimpânica; prepólex ausente 

ausência de apêndice calcâneo; texturas ventral e dorsal lisas.  

Ecologia: Espécie de hábito noturno encontrada nas áreas de Caatinga de Orocó e 

Petrolândia em ambientes permanentes e temporários; pouco freqüente nas áreas 

estudadas sendo ativa durante toda a estação chuvosa; Vocaliza sob vegetação marginal e 

no solo nas proximidades dos corpos d´água; não foram observados casais em amplexo e 

girinos nas áreas estudadas.      

Distribuição: Informações insuficientes. 
 

Scinax pachycrus (Miranda-Ribeiro, 1937) (Anexo 27)  

Espécie do grupo ruber sendo o holótipo da espécie descrito do estado de 

Pernambuco no Município de Poção FROST (2008). 

Diagnose e morfologia (n=3; 3 machos): A espécie que apresenta padrão de coloração 

amarelo claro e dorso com duas faixas negras laterais que se estendem da parte inferior 

do tímpano até a região superior da tíbia, sendo o ventre mais claro que o dorso; 

comprimento rostro-anal médio igual a 28,5mm; tíbia, tarso e pé correspondentes a 35%, 
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34,5% e 38,8% do comprimento rostro-anal; dedos I<IV=II<III com presença de 

membranas interdigitais pouco desenvolvidas; artelhos I<II=V<III=IV com presença de 

discos com aproximadamente duas vezes a largura dos dedos; presença de dentes 

vomerinos; tímpano bem visível com aproximadamente o mesmo diâmetro do olho; 

ausência de dobras no tarso e antebraço; prepólex ausente; ausência de apêndice 

calcâneo; texturas ventral lisa e dorsal granulares.  

Ecologia: Espécie de hábito noturno encontrada na área de Caatinga de Óroco em 

ambientes permanentes; espécie freqüente na área sendo encontrada ativa durante a 

estação chuvosa na qual vocaliza sob troncos secos, bromélias, e vegetação arbustiva nas 

proximidades dos corpos d´água; os ovos são depositados sob a vegetação; foram 

observados casais em amplexo e girinos para a área estudada.     

Distribuição: Nordeste do Brasil (Fig. 12). 

  

Figura 12: Mapa de distribuição da espécie S. pachycrus Fonte: IUCN (2006). 
 
 
FAMÍLIA LEIUPERIDAE Bonaparte, 1850 
 
 A família Leiuperidae está representada por sete gêneros e 78 espécies FROST 

(2008). Destas, 52 espécies possuem ocorrência para o Brasil (SBH, 2009), seis para 

Pernambuco SANTOS & CARNAVAL (2002) e nove para a Caatinga RODRIGUES (2003). 
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Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 (Anexo 28) 
 

Espécie do grupo cuvieri sendo o holótipo da espécie descrito onde atualmente 

está localizado o Distrito Federal FROST (2008).      

Diagnose e morfologia (n=2; 1 macho e 1 fêmea): Espécie que apresenta padrão de 

coloração variado, predominando o marrom escuro com um pequeno triângulo central no 

dorso sendo o ventre pardo claro; comprimento rostro-anal iguais a 29,5mm (machos) e 

31,2mm (fêmeas); tíbia, tarso e pé correspondentes a 33%, 30% e 42% (machos) e 

33,5%, 31% e 43,4% (fêmeas) do comprimento rostro-anal; dedos I=II=IV<III sem 

membranas interdigitais; artelhos I<II<V=III<IV sem discos adesivos; ausência de 

dentes vomerinos;  ausência de dobras no tarso e antebraço; saco vocal simples; prega 

supratimpânica moderadamente desenvolvida; texturas ventral lisa e dorsal granulares. 

Ecologia: Espécie de hábito criptozóico e noturno, encontrada nas áreas de Caatinga de 

Óroco e Petrolândia; espécie freqüente nas áreas estudadas sendo encontrada ativa 

durante toda a estação chuvosa em ambientes permanentes e temporários; vocaliza em 

pequenas poças construídas pelos machos no substrato dos cursos d´água ou em charcos 

temporários os quais depositam os ovos em ninhos de espuma na proximidade dos cursos 

d`água; foram observados casais em amplexo e girinos nas áreas estudadas.    

Distribuição: Nordeste, sudeste e centro-oeste do Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e 

Sul da Venezuela (Fig. 13). 
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Figura 13: Mapa de distribuição da espécie P. cuvieri Fonte: IUCN (2006). 
 
 

Physalaemus aff. cuvieri (Anexo 29)   
 

Espécie do grupo cuvieri trata-se possívelmente uma nova espécie.       

Diagnose e morfologia (n=4; 4 machos): A espécie que apresenta padrão de coloração 

vermelha ou marrom com um pequeno triângulo central no dorso sendo o ventre mais 

claro; comprimento rostro-anal igual a 30,5mm tarso e pé correspondentes a 32%, 31% e 

42,5% do comprimento rostro-anal; dedos I<II<IV<III sem membranas interdigitais; 

artelhos I<II=V=III<IV sem discos adesivos; ausência de dentes vomerinos;  ausência de 

dobras no tarso e antebraço; saco vocal simples; prega supratimpânica moderadamente 

desenvolvida; texturas ventral lisa e dorsal granular. 

Ecologia: Espécie de hábito noturno, encontrada nas áreas de Caatinga de Orocó e 

Petrolândia; espécie freqüente nas áreas estudadas sendo encontrada ativa durante toda a 

estação chuvosa em ambientes permanentes e temporários; vocaliza em pequenas poças 

construídas pelos machos no substrato dos cursos d´água ou em charcos temporários na 

qual depositam os ovos em ninhos de espuma na proximidade dos cursos d´água; foram 

observados casais em amplexo e girinos nas áreas estudadas.    

Distribuição: Informações insuficientes.  
 
 
Physalaemus centralis Bokermann, 1962 (Anexo 30)  
 

Espécie do grupo cuvieri sendo o holótipo da espécie descrito do estado de Mato 

Grosso FROST (2008).      

Diagnose e morfologia (n=2; 1 macho e 1 fêmea): Espécie que apresenta padrão de 

coloração variado, predominando o marrom claro com duas manchas em alto relevo no 

dorso e uma faixa branca que se estende do rostro a cloaca, sendo o  ventre pardo claro; 

comprimento rostro-anal iguais a 32,3 (machos) e 35,4 (fêmeas); tíbia, tarso e pé 

correspondentes a 32%, 27% e 45% (machos) e 32,5%, 26,8% e 43,4% (fêmeas) do 
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comprimento rostro-anal; dedos I<II=IV=III sem membranas interdigitais; artelhos 

I<II<V=III=IV sem discos adesivos; ausência de dentes vomerinos;  ausência de dobras 

no tarso e antebraço; saco vocal simples; prega supratimpânica;  prega dorsal 

desenvolvida; texturas ventral lisa e dorsal granular. 

Ecologia: Espécie de hábito noturno, encontrada nas áreas de Caatinga de Orocó e 

Petrolândia; freqüente nas áreas estudadas sendo encontrada ativa durante toda a estação 

chuvosa em ambientes permanentes e temporários; vocaliza nas margens dos cursos 

d´água em pequenas poças nas quais depositam os ovos em ninhos de espuma; foram 

observados casais em amplexo e girinos nas áreas estudadas.    

Distribuição: Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo e Paraná (Fig. 

14). 

  
 

Figura 14: Mapa de distribuição da espécie P. centralis Fonte: IUCN (2006). 
 
 
Physalaemus cicada Bokermann, 1966 (Anexo 31) 
  

Espécie do grupo cuvieri sendo o holótipo da espécie descrito do estado da Bahia 

no Município de Maracás FROST (2008).      

Diagnose e morfologia (n=2; 2 machos): A espécie que apresenta coloração de dorso 

creme claro ou marmoreado com um pequeno triângulo central no dorso e com mancha 

laranja na face externa da coxa, sendo o ventre claro; comprimento rostro-anal igual a 

22,4mm; tíbia, tarso e pé correspondentes a 34%, 29% e 41,5% do comprimento rostro-
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anal; dedos I<II=IV<III sem membranas interdigitais; artelhos I<II<V=III<IV, sem 

discos adesivos; ausência de dentes vomerinos em séries; tímpano praticamente não 

visível; ausência de dobras no tarso e antebraço; prepólex ausente ausência de apêndice 

calcâneo; texturas ventral e dorsal lisas.  

Ecologia: Espécie de hábito noturno, encontrada nas áreas de Caatinga de Orocó e 

Petrolândia; espécie freqüente nas áreas sendo encontrada ativa durante as primeiras 

chuvas em ambientes temporários; vocaliza em pequenas poças ou escondido em troncos 

caídos na margem das mesmas; os ovos são depositados em ninhos de espuma; foram 

observados casais em amplexo e girinos nas áreas estudadas.  

Distribuição: Nordeste do Brasil (Fig. 15). 
 

  

Figura 15: Mapa de distribuição da espécie P. cicada Fonte: IUCN (2006). 
 

Physalaemus albifrons (Spix, 1824) (Anexo 32) 

Espécie do grupo cuvieri sendo o holótipo da espécie descrito do estado da Bahia 

FROST (2008).      

Diagnose e morfologia (n=2; 2 machos): A espécie que apresenta padrão de coloração 

claro com uma linha negra que se estende da parte inferior do olho até a parte interna da 

coxa, sendo o ventre mais claro; comprimento rostro-anal igual a 26,7mm; tíbia, tarso e 

pé correspondentes a 42,5%, 23,6% e 47,5% do comprimento rostro-anal; dedos 

I=II=IV<III com ausência de membranas interdigitais; artelhos I<II<V<III<IV sem 
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discos adesivos; ausência de dentes vomerinos; tímpano praticamente não visível; 

ausência de dobras no tarso e antebraço; prepólex ausente; ausência de apêndice 

calcâneo; texturas ventral e dorsal lisas.  

Ecologia: Espécie de hábito noturno, pouco freqüente nas áreas de Caatinga de Óroco e 

Petrolândia em ambientes permanentes e temporários; vocaliza no substrato nas 

proximidades das poças durante a estação chuvosa; foram observados casais em amplexo 

e girinos para as áreas estudadas.   

Distribuição: Nordeste do Brasil (Fig. 16). 
  

  
 

Figura 16: Mapa de distribuição da espécie P. albifrons Fonte: IUCN (2006). 
 
 
Physalaemus kroeyeri (Reinhardt & Lutken, 1862) (Anexo 33)  
 

Espécie do grupo cuvieri sendo o holótipo da espécie descrito do estado da Bahia 

no Município de Paraguaçu FROST (2008).   

Diagnose e morfologia (n=2; 1 macho e 1 fêmea): Espécie que apresenta padrão de 

coloração variada com padrão freqüente marmoreado com um desenho dorsal em forma 

de “S”, sendo o ventre mais claro; comprimento rostro-anal iguais a 28,4mm (machos) e 

30,6mm (fêmeas); tíbia, tarso e pé correspondentes a 39%, 22% e 41,5% do 

comprimento rostro-anal; dedos I<II=IV=III sem membranas interdigitais; artelhos 

I<II<V<III=V<IV sem discos adesivos; ausência de dentes vomerinos; tímpano 

praticamente não visível; ausência de dobras no tarso e antebraço; tímpano com metade 
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do diâmetro do olho; prepólex presente, pouco desenvolvido; ausência de apêndice 

calcâneo; texturas ventral e dorsal lisas.  

Ecologia: Espécie de hábito noturno sendo freqüente nas áreas de caatinga de Orocó e 

Petrolândia em ambientes permanentes e temporários; vocaliza no solo e em áreas 

encharcadas nas proximidades das poças durante a estação chuvosa; foram observados a 

presença de girinos e casais em amplexo para as áreas estudadas.    

Distribuição: Sergipe, Bahia, Paraíba e Pernambuco (Fig. 17). 
 

  

Figura 17: Mapa de distribuição da espécie P. kroeyeri Fonte: IUCN (2006). 
 

Pleurodema diplolister (Peters, 1870) (Anexo 34)  
 

O holótipo desta espécie foi descrito para o estado do Ceará FROST (2008).      

Diagnose e morfologia (n=2; 1 macho e 1 fêmea): Espécie que apresenta padrão de 

coloração variado, sendo comum o padrão marmoreado, com um triângulo central no 

dorso podendo apresentar também uma linha clara rostro-anal, sendo o ventre branco; 

comprimento rostro-anal iguais a 33,6 (machos) e 35,6 (fêmeas); tíbia, tarso e pé 

correspondentes a 39%, 22% e 41,5% (machos) e 40%, 23,9% e 41% (fêmeas) do 

comprimento rostro-anal; dedos IV<II<II<I sem membranas interdigitais; artelhos 

I<II<V<III<IV sem discos adesivos; presença de dentes vomerinos; dois calos nupciais 

no dedo I; olho grande com duas vezes a distância entre as narinas; saco vocal grande e 

único; tímpano com metade do diâmetro do olho; ausência de dobras no tarso e 
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antebraço; prepólex ausente; ausência de apêndice calcâneo; texturas ventral e dorsal 

lisas.  

Ecologia: Espécie de hábito noturno encontrada nas áreas de Caatinga de Óroco e 

Petrolândia em ambientes permanentes e temporários; espécie freqüente nas áreas sendo 

encontrada ativa durante o inicio da estação chuvosa; vocaliza no leito e margem dos 

cursos d´água; reproduz explosivamente, sendo possivelmente a espécie mais abundante 

em áreas de Caatinga; foram observados girinos e casais de amplexo nas áreas estudadas.     

Distribuição: Nordeste do Brasil (Fig. 18).  
 

  
 

Figura 18: Mapa de distribuição da espécie P. diplolister Fonte: IUCN (2006). 
 
 
Pseudopaulodicola sp. (Anexo 35) 
 
Diagnose e morfologia: (n=18; 18 machos): A espécie que apresenta padrão de 

coloração muito variado, não sendo possível definir um padrão; comprimento rostro-anal 

igual a 14,4mm; tíbia, tarso e pé correspondentes a 49%, 26,4% e 53% do comprimento 

rostro-anal; dedos I<II=IV<III sem membranas interdigitais; artelhos I<II<V=III<IV sem 

discos adesivos; ausência de dentes vomerinos; ausência de dobras no tarso e antebraço; 

saco vocal simples; prega dorsal discreta; prega craniana ausente; texturas ventral lisa e 

dorsal granular. 

Ecologia: Espécie de hábito diurno, criptozóico e noturno, encontrada nas áreas de 

Caatinga de Orocó e Petrolândia; freqüente nas áreas sendo encontrada ativa durante 
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toda a estação chuvosa em ambientes permanentes e temporários e áreas alagadas; 

vocaliza no substrato dos cursos d´água ou em charcos temporários nas quais depositam 

os ovos em minúsculos ninhos de espuma; foram observados casais em amplexo e 

girinos nas áreas estudadas.    

Distribuição: Informações insuficientes.  

FAMÍLIA LEPTODATYLIDAE Werner, 1896 

A família Leptodactylidae está representada por quatro gêneros e 95 espécies 

FROST (2008). Destas, 71 espécies possuem ocorrência para o Brasil (SBH, 2009), 12 

para o estado de Pernambuco SANTOS & CARNAVAL (2002) e 8 para a Caatinga 

RODRIGUES (2003).   

 
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) (Anexo 36)  

Espécie do grupo fuscus sendo o holótipo da espécie descrito para o Suriname 

FROST (2008).   

Diagnose e morfologia (n=3; 3 machos): A espécie que apresenta padrão de coloração 

marmoreado com um triangulo claro central pequeno no dorso podendo também 

apresentar uma linha clara rostro-anal, sendo o ventre um pouco mais claro; focinho 

pontudo em perfil e triangular em vista superior; comprimento rostro-anal igual a 

35,5mm; tíbia, tarso e pé correspondentes a 29%, 49,8% e 51,2% do comprimento 

rostro-anal; dedos II<IV<I=III sem membranas interdigitais; artelhos I<II<V<III<IV sem 

discos adesivos; dentes vomerinos localizados posteriormente as coanas; tímpano bem 

visível com aproximadamente o mesmo diâmetro do olho; de quatro a seis pregas dorso-

laterais; prepólex ausente; saco vocal duplo com expansão lateral; dobra supratimpânica 

do olho até o ombro; texturas ventral e dorsal granular.  

Ecologia: Espécie de hábito criptozóico e noturnos, encontrada nas áreas de Caatinga de 

Óroco e Petrolândia em ambientes permanentes e temporários; espécie freqüente em 
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ambas as áreas sendo encontrada ativa durante a estação chuvosa e parte da estação seca; 

vocaliza em abrigos naturais, vegetação rasteira e no solo dos corpos d´água; os ovos são 

depositados em ninhos de espumas dentro de tocas nas proximidades dos corpos d´água; 

foram observados casais em amplexo e girinos nas áreas estudadas; a espécie tem sido 

frequentemente observada associada a ambientes antrópicos.    

Distribuição: Panamá, Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina (Fig. 19). 
 

  
 

Figura 19: Mapa de distribuição da espécie L.fuscus Fonte: IUCN (2006). 
 

Leptodactylus ocellatus (Linnaeus, 1758) (Anexo 37) 

Espécie do grupo ocellatus sendo o holótipo da espécie descrito para o Rio de 

Janeiro no Município de Terezópolis FROST (2008).   

Diagnose e morfologia (n=4; 4 machos): A espécie que apresenta coloração cinza 

esverdeado escuro com padrão marmoreado no dorso sendo o ventre mais claro, são 

características duas manchas verde musgo na região lateral ficando esta escondida pelos 

membros inferiores; o comprimento rostro-anal igual a 80,4mm; tíbia, tarso e pé 

correspondentes a 46%, 23,6% e 51,5% do comprimento rostro-anal; dedos II=III<I<III 

sem membranas interdigitais; artelhos I<II<V<III<IV sem discos adesivos; presença de 

dentes vomerinos; tímpano grande e bem visível praticamente com o mesmo diâmetro do 

olho; prega supratimpânica distinta; presença de pregas dorso-laterais; prepólex ausente;  

texturas ventral e dorsal granulares.  
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Ecologia: Espécie de hábito noturno, encontrada nas áreas de Caatinga de Orocó e 

Petrolândia em ambientes permanentes e temporários. Espécie freqüente nas áreas sendo 

encontrada ativa durante todo o ano, porém sua atividade vocal se restringe ao período 

de chuvas; vocaliza no solo, em poças construídas pelos machos e na vegetação rasteira 

na proximidade dos corpos d´água; os ovos são depositados em ninhos de espuma que 

são cuidadosamente vigiados pela fêmea; foram observados girinos e casais em amplexo 

nas áreas estudadas.    

Distribuição: América do Sul (Fig. 20). 
 

  
 

Figura 20: Mapa de distribuição da espécie L.ocellatus Fonte: IUCN (2006). 
 

Leptodactylus troglodytes Lutz, 1926 (Anexo 38) 
  

Espécie do grupo fuscus sendo o holótipo da espécie descrito para Pernambuco 

FROST (2008).    

Diagnose e morfologia (n=2; 1 macho e 1 fêmea): A espécie que apresenta padrão de 

coloração marmoreado com predominância de coloração clara alaranjada com desenhos 

negros irregulares e ventre claro; comprimento rostro-anal iguais a 45,6mm (machos) e 

46,8mm (fêmeas); tíbia, tarso e pé correspondentes a 41,5%, 23% e 40,2% para os 

machos e 42%, 22,5% e 40% para as fêmeas, do comprimento rostro-anal; dedos 

II<IV=I<III com presença de membranas interdigitais pouco desenvolvidas; artelhos 

I<II<V<III<IV sem discos adesivos; presença de dentes vomerinos em séries; tímpanos 
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grandes e bem visíveis; ausência de dobras no tarso e antebraço; tímpano com o dobro 

do diâmetro do olho; prepólex ausente;   ausência de apêndice calcâneo; texturas ventral 

e dorsal ligeiramente granular.  

Ecologia: Espécie de hábito criptozóico e noturno, amplamente encontrada nas áreas de 

caatinga de Óroco e Petrolândia em ambientes permanentes e temporários; vocaliza no 

solo e em abrigos feitos no solo nas proximidades das poças; reproduz explosivamente 

durante a estação chuvosa; os ovos são depositados em ninhos de espuma construidos em 

buracos no substrato; foram observados casais em amplexo e girinos nas áreas estudadas.    

Distribuição: Nordeste do Brasil (Fig. 21).    
 

  
 

Figura 21: Mapa de distribuição da espécie L.troglodytes Fonte: IUCN (2006). 
 

Leptodactylus vastus Lutz, 1930 (Anexo 39)  

Espécie do grupo labyrhinticus sendo o holótipo da espécie descrito para o estado 

da Paraíba no Município de Guarabira FROST (2008).  

Diagnose e morfologia (n=3; 3 machos): A espécie que apresenta padrão de coloração 

marrom telha com estrias negras no dorso, mancha vermelho vivo nas faces internas e 

externas das coxas e ventre mais escuro que o dorso; comprimento rostro-anal igual a 

115,5mm; tíbia, tarso e pé correspondentes a 40%, 27% e 51,5% do comprimento rostro-

anal; dedos I<II=IV<III sem membranas interdigitais; artelhos I=II<V<III=V<IV sem 

discos adesivos; presença de dentes vomerinos; ausência de dobras no tarso e antebraço; 
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tímpano com aproximadamente metade do olho; prepólex ausente; ausência de apêndice 

calcâneo; texturas ventral lisa e dorsal granular.  

Ecologia: Espécie de hábito noturno, amplamente encontrada nas áreas de Caatinga de 

Óroco e Petrolândia; freqüente em ambas as áreas em ambientes permanentes na margem 

dos corpos d´água; reproduz durante toda a estação chuvosa; os ovos são depositados em 

grandes ninhos de espuma construidos pelos machos; foram observados girinos e casais 

em amplexo. 

Distribuição: Nordeste do Brasil FROST (2008).  
 
 
Leptodactylus caatingae Heyer & Juncá, 2003 (Anexo 40) 

Espécie era identificada até recentemente como L. latinassus sendo o holótipo da 

espécie coletado no estado da Bahia, Município de Juazeiro.   

Diagnose e morfologia (n=2; 2 machos): Espécie que apresenta padrão de coloração 

marmoreada lembrando a espécie L. fuscus com uma linha branca infra labial, sendo o 

ventre claro;  comprimento rostro-anal igual a 31,4mm; tíbia, tarso e pé correspondentes 

a 40%, 42,3% e 42,2% do comprimento rostro-anal; focinho pontudo de perfil e 

triangular em vista superior; dedos I<II<III<IV sem membranas interdigitais pouco 

desenvolvidas; artelhos I<II=III<V<IV com presença de discos; presença de dentes 

vomerinos em duas séries; tímpano visível; ausência de dobras no tarso e antebraço; 

tímpano bem visível com o mesmo diâmetro do olho; prepólex presente, pouco 

desenvolvido; ausência de apêndice calcâneo; texturas ventral e dorsal lisas.  

Ecologia: Espécie de hábito noturno, amplamente encontrada nas áreas de caatinga de 

Orocó e Petrolândia em ambientes permanentes e temporários; vocaliza no solo das 

proximidades das poças; reproduz durante a estação chuvosa sendo registrada 

frequentemente associada a áreas alagadas por irrigação; foram observados casais em 

amplexo e girinos nas áreas estudadas.    

Distribuição: Nordeste do Brasil (Fig. 22). 
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Figura 22: Mapa de distribuição da espécie L.caatingae Fonte: IUCN (2006). 
 
 

Leptodactylus podicipinus (Cope, 1862) 

Espécie do grupo melanonotus sendo o holótipo da espécie coletado no Paraguai.   

Diagnose e morfologia (n=4; 4 machos): Espécie que apresenta padrão de coloração 

variado, sendo mais freqüente exemplares com o dorso pardo, com um triângulo central 

anterior podendo apresentar também uma linha clara rostro-anal, sendo o ventre branco. 

Comprimento rostro-anal iguais a 33,6mm; tíbia, tarso e pé correspondentes a 39%, 22% 

e 41,5% do comprimento rostro-anal; dedos I<II=IV<III com presença de membranas 

interdigitais pouco desenvolvidas; artelhos I<II<V<III=V<IV com presença de discos 

com aproximadamente duas vezes a largura dos dedos; presença de dentes vomerinos em 

duas séries situados na região mediana da boca; tímpano praticamente não visível; 

ausência de dobras no tarso e antebraço; tímpano com metade do diâmetro do olho; 

prepólex presente, pouco desenvolvido; ausência de apêndice calcâneo; texturas ventral e 

dorsal lisas.  

Ecologia: Espécie de hábitos noturnos, amplamente encontrada em ambas as áreas de 

Caatinga estudadas, em ambientes permanentes e temporários onde vocalizam na 

vegetação marginal, no solo e sobre vegetação herbácea nas proximidades das poças. 

Individuos desta espécie foram encontrados em atividade durante toda a estação chuvosa 
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quando foi registrada intensa atividade vocal da espécie e evidenciada a presença de 

girinos e casais em amplexo.    

Distribuição: Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia e Brasil (Fig. 23). 
 

  
 

Figura 23: Mapa de distribuição da espécie L.podicipinus Fonte: IUCN (2006). 
 

FAMÍLIA MICROHYLIDAE Gunter, 1858 

 A família Microhylidae está representada por 23 gêneros e  433 espécies FROST 

(2008). Destas, 35 espécies possuem ocorrência para o Brasil SBH (2009),   três para 

Pernambuco SANTOS & CARNAVAL (2002) e dois para a Caatinga Pernambucana 

RODRIGUES (2003). 

 
Dermatonotus muelleri (Boettger, 1885) (Anexo 42) 

É a única espécie do gênero sendo o holótipo da espécie descrito para o  Paraguai 

FROST (2008).  

Diagnose e morfologia (n=5; 5 machos): A espécie apresenta coloração verde musgo 

com detalhes negros pelo dorso sendo o ventre de cor similar ao dorso; forma do corpo 

globosa achatada; comprimento rostro-anal igual a 56,5mm; tíbia, tarso e pé 

correspondentes a 15%, 12,5% e 34,2% do comprimento rostro-anal; dedos I<II=IV=III 

sem membranas interdigitais; artelhos I<II<V<III=V<IV sem discos adesivos; ausência 

de dentes vomerinos; tímpano praticamente não visível; ausência de dobras no tarso e 
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antebraço; olhos grandes; prepólex ausente; ausência de apêndice calcâneo; texturas 

ventral e dorsal lisas.  

Ecologia: Espécie de hábito noturno, amplamente encontrada em áreas de caatinga de 

Óroco e Petrolândia em ambientes permanentes e temporários; espécie freqüente na área; 

vocaliza no solo das proximidades das poças. Reproduz explosivamente no inicio das 

primeiras chuvas; foram observados girinos e casais em amplexo nas áreas estudadas.    

Distribuição: Chile, Bolívia, Paraguai e Brasil (Fig. 24). 
 

  
 

Figura 24: Mapa de distribuição da espécie D. muelleri Fonte: IUCN (2006). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 São apresentadas informações de 32 espécies de anuros pertencentes a seis 

famílias e 13 gêneros;  

 25 espécies possuem informações inéditas para exemplares coletados em 

áreas de Caatinga; 

 12 espécies possuem ocorrência restrita a região Nordeste; 

 Quatro espécies tiveram sua distribuição geográfica ampliada para o estado 

de Pernambuco. 
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ANEXOS 

 Anexo 1                                                           

    

 

Anexo 2 

 

 

 

 

Figura 1: Aspecto geral da área de Caatinga de Orocó, PE. 
 

Figura 2: Aspecto geral da área de Caatinga de Petrolândia, PE. 
 



Magalhães, Jr. A. J. C. – Anurofauna de duas áreas da Caatinga de Pernambuco. 
 

 98

 Anexo 3                                                            

    
 
 

 
Anexo 4 

 
 

 

 

 

Figura 3: Armadilhas de interceptação e queda na área de Caatinga de 
Orocó, PE. 

Figura 4: Armadilhas de interceptação e queda na área de Caatinga 
de Petrolândia, PE. 
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 Anexo 5                                                      

   

 

Anexo 6 

  

 

 

Figura 5: Ambiente temporário amostrado na área de Caatinga de 
Orocó, PE.  

Figura 6: Ambiente permanente amostrado na área de Caatinga de Orocó, 
PE. 
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  Anexo 7                                                    

   

 

Anexo 8 

  

 

Figura 7: Ambiente permanente amostrado na área de Caatinga de Orocó, PE.  

Figura 8: Ambiente temporário amostrado na área de Caatinga de Orocó, PE. 
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  Anexo 9                                                   Anexo 10 

     
   Figura 9: Iscnocnema gr. ramagii                Figura 10: R. jimi. 
 
   Anexo 11                                                 Anexo 12 

     
    Figura 11: R. granullosa.                             Figura 12: P. criticeps. 
 

    Anexo 13                                                Anexo 14 

       
     Figura 13: P. aff. criticeps.                         Figura 14: D. nanus. 
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   Anexo 15                                                 Anexo 16 

       
    Figura 15: D. oliverai.                                  Figura 16: D. minutus. 

 

   Anexo 17                                                Anexo 18 

     
   Figura 17: D. soaresi.                               Figura 18: H raniceps. 
 

 Anexo 19                                                Anexo 20 

     
  Figura 19: C. greeningi.                          Figura 20: T. atlas. 
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 Anexo 21                                                Anexo 22 

        
  Figura 21: P. nordestina.                            Figura 22: S. x-signatus. 
 
 

 Anexo 23                                                Anexo 24 

       
 Figura 23: S. fuscovarius.                             Figura 24: S. alter. 
 

Anexo 25                                                  Anexo 26 

     
 Figura 25: S. gr. ruber.                             Figura 26: S. pachycrus. 
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Anexo 27                                                  Anexo 28 

     
Figura 27: P. diplolister.                               Figura 28: P. cuvieri. 

 

Anexo 29                                                  Anexo 30 

     
Figura 29: P. gr. cuvieri.                            Figura 30: P. centralis. 
 

   Anexo 31                                                  Anexo 32 

      
    Figura 31: P. cicada.                                    Figura 32: P. albifrons. 
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   Anexo 33                                                  Anexo 34 

     
    Figura 33: P. kroyeri.                                Figura 34: Pseudopaulodicola sp. 
  

  Anexo 35                                                  Anexo 36 

      
     Figura 35: L. fuscus.                                      Figura 36: L. ocellatus. 

 

 Anexo 37                                                 Anexo 38 

    
  Figura 37: L. vastus.                                    Figura 38: L. Troglodytes. 
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Anexo 39                                                Anexo 40 

      
  Figura 39: L. caatingae.                            Figura 40: D. muelleri. 
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Anexo 41 

Tabela I: Fórmulas das análises estatísticas.  

Teste Fómula Fonte 

Jackinife 1 Sobs + Q1(m-1)/m COLWELL (2005) 

Jackinife 2 Sobs + {[Q1(2m-3)/m] – [Q2(m-2)²/m(m-1)]} COLWELL (2005) 

 Chao 1 Sons +F1²/2F2 COLWELL (2005) 

Chao 2 Sons +F1²/2F2 COLWELL (2005) 

Bootraps          Sobs  m 
Sobs+∑ (1-pk) 
         K+1 

COLWELL (2005) 
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Anexo 42 
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Figura 41: Curvas de riqueza observada (Sobs) e riqueza estimada (Chao 1) para a área 

de Caatinga de Óroco. 
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Figura 42: Curvas de riqueza observada (Sobs) e riqueza estimada (Chao 2) para a área 

de Caatinga de Óroco. 
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Figura 43: Curvas de riqueza observada (Sobs) e riqueza estimada (Jack 1) para a área 

de Caatinga de Óroco. 
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Figura 44: Curvas de riqueza observada (Sobs) e riqueza estimada (Chao 2) para a área 

de Caatinga de Óroco. 
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Figura 45: Curva de riqueza observada (Sobs) e riqueza estimada (Bootstrap) para a 

área de Caatinga de Óroco. 
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 Figura 46: Curvas de riqueza observada (Sobs) e riqueza estimada (Chao 1) para a área 

de Caatinga de Petrolândia. 
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Figura 47: Curvas de riqueza observada (Sobs) e riqueza estimada (Chao 2) para a área 

de Caatinga de Petrolândia. 
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Figura 48: Curvas de riqueza observada (Sobs) e riqueza estimada (Jack 1) para a área 

de Caatinga de Petrolândia. 
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Figura 49: Curvas de riqueza observada (Sobs) e riqueza estimada (Jack 2) para a área 

de Caatinga de Petrolândia. 
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Figura 50: Curva de riqueza observada (Sobs) e riqueza estimada (Bootstrap) para a 

área de Caatinga de Petrolândia. 
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