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Introdução

O estudo sobre os anfíbios no semi-árido nordestino 
é relativamente recente, inicialmente composto por 
informações pontuais [1]. Até o momento o bioma 
Caatinga possui uma riqueza de 48 espécies de anfíbios 
anuros distribuídos entre sete famílias, e deste total 27 
são descritas para Pernambuco [1].

Em decorrência da grande extensão que o bioma 
apresenta e do seu regime de chuva ocasional, há
interessantes estratégias adaptativas, todavia pouco 
conhecida entre anfíbios [2]. Segundo Vieira e 
colaboradores [2] são conhecidos nove tipos de modos 
reprodutivos para os anuros na Caatinga revelando 
adaptações distintas as condições semi-áridas. Um dos 
grandes problemas para o entendimento da anurofauna
deste bioma, exclusivamente brasileiro, é a incipiência 
de dados [1].

Serra Talhada é uma área considerada de alta 
importância biológica [1], porém com dados 
insuficientes para herpetofauna. O objetivo deste
trabalho é registrar a riqueza e o modo reprodutivo das 
espécies que ocupam a fazenda Saco, em Serra 
Talhada/PE. Com isso pretende-se contribuir com 
informações locais e regionais auxiliando na
conservação desses vertebrados. 

Material e métodos

A. área de estudo
Serra Talhada encontra-se inserida no sertão central 

de Pernambuco possuindo como principal afluente o 
rio Pajeú. Anualmente apresenta temperatura média de 
27ºC, umidade relativa por volta de 40% e precipitação 
em torno de 400 a 800 milímetros anuais. Como típica 
região semi-árida apresenta irregularidades climáticas 
constituindo de duas estações bem definidas (seca e 
chuvosa). A Fazenda Saco possui cerca de 30 hectares. 
Consta principalmente de área de cultivo e pastagem 
com vegetação caracteristicamente arbustiva/arbórea 
com destaque para uma caatinga sobre serras e extensas 
formações rochosas (inselberg). Na fazenda encontram-
se as instalações da Unidade Acadêmica de Serra 

Talhada/Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UAST/UFRPE). 

O Presente estudo foi realizado em uma área edificada 
(07° 57’ 22,6’’/033° 17’ 48,8’’); um lago temporário 
(0577709/120312 UTM) circundado por afloramentos 
rochosos e vegetação arbustiva; um riacho temporário 
(0577668/9120468 UTM); contendo vegetação ciliar 
arbustiva/arbórea; um corpo d’ água artificial (07° 57’ 
26,6’’/ 038° 17’ 36,1’’) com vegetação arbustiva e 
constante interferência humana; e um córrego (07° 57’ 
30,4’’/ 038° 17’ 36,3’’) na margem da estrada que dá 
acesso a UAST.

B. Coleta de dados
Foram realizadas buscas ativas no período entre agosto 

de 2008 e junho de 2009, nos arredores da Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada. Os registros foram visuais e 
também através da zoofonia. Todas as informações sobre 
riqueza, abundância, modo reprodutivo e utilização de 
habitat foram registrados em ficha de campo.

Resultados e Discussão

Foram registradas para Fazenda Saco 16 espécies de 
anfíbios, todas pertencentes à ordem Anura, distribuídas em 
seis famílias (Tabela 1). A maior riqueza foi registrada para 
a família Hylidae, corroborando com outros trabalhos em 
Pernambuco [3,4].

As áreas que apresentaram maior número de espécies
foram: uma poça e um riacho, ambos temporários, e a com 
menor abundância foi a área das edificações (Tabela 1), 
isso pode ser explicado primariamente pelas atividades 
antrópicas muito intensas nesse ultimo local. 

As espécies que apresentaram maior abundância foram
Leptodactylus vastus e Scinax x-signatus (Figura 2). Houve 
registros de diferentes aspectos reprodutivos (Tabela 1).
Das 27 espécies registradas para Pernambuco [1], 4,32% 
foram encontradas na Fazenda Saco.

Foram registrados cinco modos reprodutivos (Tabela 2)
entre as 16 espécies registradas para área, o que representa 
44,4% dos modos descritos para o bioma [3].



Considerações

A realização desse trabalho pode corroborar com 
informações importantes para execução de políticas 
favoráveis para conservação da diversidade local. O 
investimento de estudos anurofaunísticos por períodos 
mais prolongados nas regiões semi-áridas pode 
acarretar no registro de outras espécies.
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Figura 2: Espécies mais abundantes: A- Scinax x-signatus e B-
Leptodactylus vastus, respectivamente.

Figura1: A- Amplexo envolvendo Corythomantis greeningi; B- desova de 
corythomantis greeningi (Modo reprodutivo tipo 1).



        

Grupo taxonômico Hábitat Aspecto
Reprodutivo

Tipo de registro

BUFONIDAE
Rhinella granulosa (Spix, 1824)  PO, CE, RT III 1, 2, 3
Rhinella jimi Spix, 1824) PO, CE, RT - 1, 3
CYCLORAMPHIDAE
Proceratoprhys cristiceps (Muller, 1884) III 1, 2, 3
HYLIDAE
Corythomantis greeningi Boulenger, 1896 CE, RT II, III 1, 2, 3
Hypsiboas raniceps (Cope, 1862) PO, RT - 1, 3
Phyllomedusa nordestina Caramaschi, 2006 I, II, III, IV 1, 2, 3
Scinax pachycrus (Miranda-Ribeiro, 1937) - 1, 3
Scinax x-signatus  (Spix, 1824) PO, RT II, III, IV 1, 2, 3
LEIUPERIDAE
Physalaemus albifrons (Spix, 1824) III, IV 1, 2, 3

Physalaemus cicada (Bokermann, 1966) III, IV 1, 2, 3
Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826) PO, CE, RT II, III, IV 1, 2, 3

LEPTODACTYLIDAE

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) PO, RT III 1, 2, 3

Leptodactylus ocellatus (Linnaeus, 1758) PO, CA, RT - 1, 3

Leptodactylus troglodytes A. Lutz, 1926 PO, RT III 1, 2, 3

Leptodactylus vastus A. Lutz, 1930 PO, RT II, III 1, 2, 3

PIPIDAE
Pipa carvalhoi (Miranda-Ribeiro, 1937) CA, RI, PO I, II 1, 3

Modo reprodutivo Hábito

Modo 1 – Deposição dos ovos e desenvolvimento dos girinos em águas lênticas

Rhinella granulosa Terrestre

Rhinella jimi Terrestre

Corythomantis greeningi Arborícola

Procertophrys cristiceps Terrestre

Hypsiboas raniceps Arborícola

Scinax pachycrus Arborícola

Scinax x-signatus Arborícola

Modo 11 – Construção de ninhos de espuma sobre a superfície da água e desenvolvimento dos girinos em água lênticas

Physalaemus albifrons Terrestre

Physalaemus cicada Terrestre

Physalaemus cuvieri Terrestre

Leptodactylus ocellatus Terrestre

Leptodactylus vastus Terrestre

Modo 15 – Ovos depositados em depressões sobre o dorso da fêmea com desenvolvimento indireto na água

Pipa carvalhoi Aquático 

Modo 24 – Deposição dos ovos sobre a vegetação a cima da água e desenvolvimento larval aquático 

Phyllomedusa nordestina Arborícola 

Modo 30 – Ninho de espuma com ovos e estágios iniciais de desenvolvimento em ninhos dentro de câmaras subterrâneas, subsequentemente a 
inundação, girinos exotróficos em poças

Leptodacylus fuscus Terrestre 

Leptodactylus troglodytes Terrestre 

Tabela 1. Espécies de anfíbios anuros registradas durante o período entre agosto/2008 e junho/2009 na Fazenda Saco, Serra Talhada/PE nos arredores 
da Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Hábitat: ED- edificações da UAST, PT- poça temporária, CE- Córrego na estrada, CA- corpo d’ água 
artificial e RT- Riacho Temporário; Aspecto reprodutivo: I-desova, II- girinos e III- vocalização, IV- amplexo; Tipo de registro: 1- coleta manual, 2-
registro auditivo e 3- registro visual.

Tabela 2: Modos reprodutivos registrado para as 16 espécies de anfíbios anuros na Fazenda Saco, Serra Talhada/PE no período entre 
agosto/2008 e junho/2009.


