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INTRODUÇÃO

O município de Engenheiro Paulo de Frontin, 
estado do Rio de Janeiro, foi historicamente alvo de 
estudos herpetológicos que resultaram na descrição 
de novas espécies de anfíbios. O sapo-pulga, 
Brachycephalus didactylus (Izecksohn, 1971), 
classificado como terceiro menor vertebrado do 
mundo (Rittmeyer et al., 2012), e o sapo-pingo-
de-ouro, Brachycephalus margaritatus (Pombal 
& Izecksohn, 2011), são anfíbios de hábitos 
diurnos descritos a partir de material coletado 
na região. Ambos possuem hábitos associados 
a microambientes úmidos no chão das florestas, 
onde reproduzem-se por desenvolvimento direto, 
sem passar pelo estágio de larva aquática, comum 
à maioria dos anuros (Pombal et al., 1994). Devido 
ao alto grau de especificidade de habitat, pequeno 
tamanho, e no geral pequena área de distribuição, 
são consideradas espécies sensíveis a alterações 
ambientais. Pretende-se neste estudo avaliar a 
ocorrência atual dessas espécies na região e o 
status de conservação de suas populações.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizadas buscas durante os dias 28 de 
janeiro a 02 de fevereiro de 2019 nos municípios de 
Engenheiro Paulo de Frontin e Petrópolis, estado 
do Rio de Janeiro. As localidades amostradas 
foram escolhidas através de imagens de satélite, 
segundo os critérios de proximidade com as 
áreas amostradas historicamente e condições de 
tamanho, conectividade e grau de preservação 
dos remanescentes florestais na região. As áreas 
foram localizadas em campo e cuidadosamente 
inspecionadas por procura visual e auditiva 
durante o dia, sendo o esforço de amostragem 
medido em horas/homem de procura (Heyer et 
al., 1994). A procura visual consistiu na busca 

por espécimes em microhabitats de possível 
ocorrência das espécies, enquanto que a procura 
auditiva foi guiada pelo canto de anúncio emitido 
pelos machos. Para cada exemplar encontrado 
foram obtidas informações como a coordenada 
exata e altitude do registro, informações gerais 
sobre o habitat e microhabitat, horário de atividade 
e condições climáticas. Espécimes testemunho 
foram coletados em conformidade com as 
autorizações de captura, coleta e transporte obtidas 
junto aos Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio/IBAMA, SISBIO 
65847-1). Amostras de tecido foram coletadas 
para confirmação taxonômica através de análises 
moleculares e os exemplares coletados foram 
depositados na Coleção de Anfíbios Célio F. B. 
Haddad (CFBH), Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP/Rio Claro).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quatro áreas foram escolhidas para a amostragem 
na região: (1) Colônia de Férias Kinderland, 
estrada velha do Morro Azul, município de 
Engenheiro Paulo de Frontin, RJ (43° 36’ 08” 
W, 22° 28’ 36” S; 584 metros de altitude); (2) 
proximidades da Fazenda JOA, município de 
Engenheiro Paulo de Frontin, RJ (43° 30’ 54” W, 
22° 32’ 56” S; 699 metros de altitude); (3) Sítio 
do Pau-Ferro, Instituto Zoobotânico de Morro 
Azul, município de Engenheiro Paulo de Frontin, 
RJ (43° 34’ 09” W, 22° 30’ 02” S; 732 metros 
de altitude); e (4) Cachoeira da Escuridão, nas 
proximidades da Reserva Biológica do Tinguá, 
município de Petrópolis, RJ (43° 17’ 47” W, 22° 
29’ 16” S; 1.058 metros de altitude). Não foram 
encontrados exemplares de Brachycephalus nas 
duas primeiras áreas. No Sítio do Pau-Ferro foram 
encontrados seis indivíduos de B. margaritatus, 
enquanto que na Cachoeira da Escuridão foram 
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encontrados seis indivíduos de B. didactylus e cinco 
indivíduos de B. cf. margaritatus (exemplares 
coletados para identificação taxonômica). 
Adicionalmente foram registradas na região 
as seguintes espécies de anfíbios: Adenomera 
marmorata, Haddadus binotatus, Hylodes 
pipilans, Ischnocnema guentheri, Ischnocnema 
parva, Ischnocnema sp. (aff. parva), Megaelosia 
cf. goeldi, Proceratophrys cf. appendiculata, 
Rhinella ornata e Zachaenus parvulus. Os 
remanescentes florestais da região, com exceção 
das áreas do Sítio do Pau-Ferro e da Cachoeira da 
Escuridão, caracterizam-se como áreas alteradas 
localizadas em uma paisagem extremamente 
fragmentada, decorrente provavelmente do longo 
histórico de uso e ocupação do solo na região. 
Assim sendo, essas áreas provavelmente não 
comportam a ocorrência das espécies de anfíbios 
de interesse neste estudo. No sítio do Pau-Ferro, 
B. margaritatus ocorre em condições de menor 
umidade em relação aos seus congêneres que 
vivem associados a florestas úmidas distribuídas 
em vertentes de áreas montanhosas voltadas para 
o mar. No entanto, a população encontrada parece 
adaptada às condições locais. Apesar de prevista, 
não foi registrada na área do Sítio do Pau-Ferro a 
ocorrência sintópica do sapo-pulga B. didactylus. 
Esta espécie, no presente estudo apenas 
encontrada no município de Petrópolis, pode estar 
desaparecida da região de Engenheiro Paulo de 
Frontin onde foi coletada na década de 70. Como 
informações sobre história natural, ecologia e 
conservação dessas espécies são inexistentes, 
nossos resultados sugerem a necessidade de novos 
estudos e do monitoramento das populações da 
região, aliados a iniciativas de conservação das 
áreas em que foram encontradas.

CONCLUSÃO

O status de conservação, bem como as principais 
ameaças às quais as populações naturais estão 
expostas, nunca foram formalmente avaliados 
para a maioria das espécies de Brachycephalus. 
Devido às suas características únicas, mesmo 
espécies com distribuição não restrita à localidade-
tipo e arredores, como é o caso do sapo-pulga 
B. didactylus, podem estar sujeitas a declínios 
populacionais e extinções locais decorrente das 
alterações nas condições do ambiente em que 
ocorrem.
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