
MONITORAMENTO DA ANUROFAUNA DE SERRAPILHEIRA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA
DA LINHA DE TRANSMISSÃO GUARULHOS-ANHANGÜERA,

NO INTERIOR DO PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA, SÃO PAULO, SP

Gláucia Cortez Ramos de PAULA
Frederico Alexandre Roccia Dal Pozzo ARZOLLA

Francisco Eduardo Silva Pinto VILELA
Camila da Silva NUNES

Victor GREGORATO

O Estado de São Paulo apresenta remanescentes florestais que se encontram protegidos sob a forma de
Unidades de Conservação. Muitas destas áreas são ainda desconhecidas em relação à composição de espécies de
anuros, em especial nas regiões sob o domínio da mata atlântica, onde há alta diversidade de espécies e um
número grande de endemismos (Haddad &Abe, 2006).

Muitas espécies de anfíbios mostram especificidades quanto ao seu habitat, tornando-se vulneráveis a
alterações ambientais. Por isso os anfíbios são utilizados como indicadores de qualidade ambiental (Guimarães

, 2005; Pombal Jr. & Gordo, 2004).
Na região metropolitana de São Paulo, o Parque Estadual da Cantareira destaca-se como um dos mais

importantes remanescentes florestais. A composição de sua anurofauna foi recentemente estudada por Paula
(2005) e Rodrigues (2006, 2007). O presente trabalho teve como finalidade avaliar os impactos da

implantação do novo traçado da LT Guarulhos-Anhangüera sobre a anurofauna de serrapilheira e propor
medidas de manejo para mitigar os impactos ambientais nos trechos do PEC cortados pela LT.

Levantar a anurofauna de serrapilheira na área de influência da LT Guarulhos-Anhang era, no interior
do Parque Estadual da Cantareira, em trechos de floresta e áreas onde houve o corte da vegetação para a
instalação de torres de transmissão.

Monitorar os impactos e propor medidas de manejo para mitigar eventuais impactos à anurofauna
de serrapilheira.

O Parque Estadual da Cantareira, de 7.916,5 hectares, foi criado pelo Decreto Estadual nº 41.626,
de 30/11/1963, e pela Lei nº 10.228, de 24/9/1968, abrangendo parte dos municípios de Caieiras, Guarulhos,
Mairiporã e São Paulo.

O Parque Estadual da Cantareira situa-se no PlanaltoAtlântico ocupando parte da Serra Cantareira e da
Serra de Pirucaia, com altitudes que variam de 750 metros, na Represa da Barrocada, a 1.213 metros, no Morro
do Pavão (São Paulo, 2000).
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O clima é classificado como mesotérmico úmido, sem estação seca definida, do tipo Cfb, temperado de
inverno seco, segundo o Sistema Internacional de Classificação Climática de Köppen, havendo deficiência
hídrica anual de 0 a 25 mm. O mês com maior média de temperatura é fevereiro com 21 ºC, e o mês com menor
média é julho com 14,4 ºC. A precipitação média anual é 1.545 mm. Durante o ano, o mês de janeiro apresenta a
maior precipitação média com 256,4 mm e o mês de agosto apresenta a menor precipitação média com 42,2 mm
(Ventura , 1965/66).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
(1992), a vegetação da Serra da Cantareira pode ser classificada como Floresta Ombrófila Densa Montana.

A área de estudo localiza-se no Parque Estadual da Cantareira, em da Linha de Transmissão
Guarulhos-Anhangüera da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, onde estão
instaladas torres de transmissão. Essa linha de transmissão atravessa o Parque Estadual da Cantareira, entre a
Estrada da VistaAlegre e a Estrada da Roseira, próximas aos limites do PEC.

A linha de transmissão antiga foi desativada e removida do interior do Parque Estadual da Cantareira
em junho de 2006. No novo traçado da LT Guarulhos-Anhangüera, diversas áreas foram submetidas ao corte da
vegetação, para a instalação de torres de transmissão. Nessas áreas, a floresta encontra-se predominantemente
em estádio intermediário, apresentando o dossel composto por espécies pioneiras e secundárias iniciais.

Ametodologia empregada foi a busca ativa nas áreas das bases e trechos de floresta adjacentes às bases
das torres de transmissão. O sistema de classificação utilizado foi o proposto por Frost (2007).

A campanha no traçado antigo foram realizadas nos dias 6, 10, 13 e 27 de abril de 2006, no início do
período seco. No traçado novo, foram realizadas duas campanhas, a primeira no período de 20 e 24 de abril,
18, 26 e 30 de maio de 2006, também no início do período seco, e, a segunda, no período de 12, 15, 17, 19, 22 e 23
de janeiro de 2007, no período chuvoso. As campanhas tiveram duração de 15, 14 e 14 horas, respectivamente
(TABELA1).

TABELA 1 – Campanhas realizadas para estudo da anurofauna, no interior do Parque Estadual da Cantareira,
São Paulo–SP.

Foi calculada a abundância relativa das espécies, pela fórmula ARi = 100. ni/N, onde ni é o número de
indivíduos da espécie i e N é o número total de indivíduos amostrados. A similaridade com outras áreas do PEC,
que têm sido estudadas por Paula . (2005) e Rodrigues . (2006, 2007), foi calculada pelo índice de
similaridade de Jaccard (ISj), calculado pela expressão IS = 100 . c /(a+b+c), onde, a = número de espécies
exclusivas à área x, b = número de espécies exclusivas à área y e c = número de espécies comuns entre as
áreas comparadas.

No levantamento da anurofauna de serrapilheira foram amostradas oito espécies, das quais
, , e sp.

pertencem à família Brachycephalidae; , à família Bufonidae; , à família
Cycloramphidae e , à família Leptodactylidae.

et al.

sites

et al.

et al et al

Brachycephalus nodoterga Eleutherodactylus binotatus E. guentheri, E. parvus Eleutherodactylus
Chaunus ornatus Proceratophrys boiei

Leptodactylus marmoratus

3.2 Amostragem daAnurofauna Serrapilheira

J

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Campanha Traçado Meses Período Tempo de coleta

1a Antigo abril/2006 início do período seco ~15 horas
2a Novo abril-maio/2006 início do período seco ~14 horas
3a Novo janeiro/2007 período chuvoso ~ 14 horas
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As espécies encontradas são típicas de serrapilheira, não sendo encontradas espécies que ocorrem em
áreas antropizadas ou periantrópicas, como , conforme observado por Rodrigues (2006,
2007), na Barrocada, no interior do Parque Estadual da Cantareira.

Quanto ao status de conservação dessas espécies, encontra-se
relacionada na lista da Internacional Union for the Conservation of Nature and Natural Resources - IUCN
(2007), na categoria DD (dados deficientes).

Outras espécies de serrapilheira como: , e
, amostrados por Paula (2005), na Pedra Grande, e e ,

encontrados por Rodrigues (2006, 2007), na Barrocada, não foram registrados até o momento na área
de estudo.

Essas áreas são similares quanto à composição de espécies da anurofauna de serrapilheira, sendo
encontrado 70% de similaridade entre a área de estudo e a Pedra Grande e, 50% de similaridade em relação à
Barrocada, onde a alteração antrópica nos ambientes é mais pronunciada.

As espécies de maior abundância relativa foram e
, em concordância com os estudos conduzidos por Paula (2005), e diferente dos resultados obtidos

por Rodrigues (2006, 2007), que encontrou , como espécie mais abundante, com abundância
relativa de 30% (TABELA2).

Foi encontrada uma abundância de indivíduos 54,5% maior no período chuvoso, em relação ao período
seco (TABELA2).

No traçado novo, nas áreas onde foram instaladas as torres, a anurofauna de serrapilheira não
foi encontrada, devido à supressão da floresta e conseqüente destruição do habitat para essa comunidade.
A vulnerabilidade dos anfíbios a alterações ambientais é amplamente discutida, o que confirma sua condição de
indicadores de qualidade ambiental (Guimarães , 2005; Pombal Jr. & Gordo, 2004).

TABELA 2 – Espécies, número de indivíduos e abundância relativa da anurofauna de serrapilheira amostrada
nas campanhas realizadas no traçado antigo da LT Guarulhos-Anhangüera (1 ) e no traçado novo
(2 ) e (3 ), no interior do Parque Estadual da Cantareira, São Paulo–SP.

Chaunus ictericus et al.

Brachycephalus nodoterga

Chaunus paracnemis Chiasmocleis leucosticta Physalaemus
cuvieri et al. Chaunus ictericus Physalaemus olfersii

et al.

Eleutherodactylus parvus Eleutherodactylus
guentheri et al.

et al. Chaunus ornatus

et al.

a

a a

Campanha Espécie Número de indivíduos Abundância relativa

Eleutherodactylus parvus 93 56,71%
Eleutherodactylus guentheri 63 38,41%
Leptodactylus marmoratus 3 1,83%
Brachycephalus nodoterga 3 1,83%
Eleutherodactylus binotatus 1 0,61%

1a

Eleutherodactylus sp. 1 0,61%
Total 164 100%
Eleutherodactylus parvus 117 70,05%
Eleutherodactylus guentheri 43 25,75%
Leptodactylus marmoratus 4 2,40%
Brachycephalus nodoterga 2 1,20%

2a

Eleutherodactylus binotatus 1 0,60%
Total 167 100%
Eleutherodactylus parvus 169 65,50%
Eleutherodactylus guentheri 50 19,38%
Leptodactylus marmoratus 26 10,08%
Eleutherodactylus binotatus 7 2,71%
Brachycephalus nodoterga 3 1,16%
Proceratophrys boiei 2 0,78%

3a

Chaunus ornatus 1 0,39%
Total 258 100%
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A amostragem com o uso do método de procura ativa apresentou indicativos sobre a composição e
abundância relativa da anurofauna de serrapilheira, sendo eficiente para diagnosticar os impactos da supressão da
vegetação àcomunidadedaanurofauna, decorrenteda instalação do novo traçado daLTGuarulhos-Anhangüera.

Espécies de hábitos noturnos e/ou fossoriais não foram amostradas no presente estudo, muito
provavelmente, devido ao método empregado. Nesse sentido, os trabalhos de levantamento no Parque Estadual
da Cantareira conduzidos por Paula (2005) e Rodrigues (2006, 2007), registraram espécies como

, utilizando-se das armadilhas de interceptação e queda.
A fragmentação dos remanescentes florestais pode levar a declínios populacionais e extinções locais,

além disso, o desmatamento abre espaço para espécies invasoras, que em diferentes graus pode competir com
espécies nativas (Dixo & Verdade, 2007).

Como medida mitigatória, nas áreas onde houve supressão de vegetação, orientou-se o empreendedor
a não proceder ao corte raso das árvores, espalhar os materiais vegetais sobre a área desmatada, revolver e
descompactar o solo e manter o solo coberto com serrapilheira, para acelerar o processo de regeneração da
floresta e o conseqüente restabelecimento da comunidade de anurofauna de serrapilheira.

À equipe do Parque Estadual da Cantareira e, em especial, ao Diretor Fernando Descio, à Bióloga
Márcia de Oliveira Leite e ao funcionário José Rodrigues dos Santos; ao Instituto Guatambu, através do
Psicólogo Eduardo Farias.

DIXO, M.; VERDADE, V. K. Herpetofauna de serrapilheira da Reserva Florestal de Morro Grande, Cotia (SP).
, Campinas, v. 6, n. 2, p. 1-20, 2006. Disponível em: <http//biotaneotropica.org.br/v6n2/pt/

abstract?article+bn008066022006>.Acesso em: 2 abr. 2007.

FROST, D. R. The amphibian tree of life , New
York, n. 297, p. 1-370, 2006. Disponível em: <http://research.amnh.org/herpetology>.Acesso em: 2 abr. 2007.

GUIMARÃES, L. D. Anfíbios anuros como possíveis bioindicadores da qualidade ambiental do Cerrado
no Estado de Goiás, Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE HERPETOLOGIA, 2., 2005, Belo Horizonte.

... Belo Horizonte: PUC-MG, 2005. 1 CD.

HADDAD, C. F. B.; ABE, A. S. Anfíbios e répteis. In: WORKSHOP MATA ATLÂNTICA E CAMPOS
SULINOS, 1999. Disponível em: <http://www.bdt.org.br/workshop/mata.atlantica/BR/rp_anfib>.
Acesso em:1 maio 2006.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE.
. Rio de Janeiro, 1992. 92 p.

INTERNACIONALUNION FOR THE CONSERVATION OF NATUREAND NATURALRESOURCES - IUCN.
. 2004. Disponível em: <http://www.iucnredlist.org>. Acesso em: 2 abr. 2007.

NEGREIROS, O. C. . São Paulo: Instituto
Florestal, 1974. 58 p. (Bol. Técn. IF, 10).

PAULA, G. C. R. . Diversidade de anuros de serrapilheira no Núcleo Pedra Grande, Parque Estadual da
Cantareira, São Paulo, SP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE HERPETOLOGIA, 2., 2005, Belo Horizonte.

... Belo Horizonte: PUC-MG, 2005. 1 CD.

et al. et al.
Chiasmocleis leucosticta

et al. .

et al.

et al.

et al

216

PAULA, G. C. R. de . Monitoramento da anurofauna de serrapilheira na área de influência da Linha de Transmissão Guarulhos-Anhangüera,
no interior do Parque Estadual da Cantareira, São Paulo, SP.

et al

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 31, p. 213-217, jul. 2007.



POMBAL Jr., J. P.; GORDO, M. Anfíbios anuros da Juréia. In: MARQUES, O. A. V.; DULEBA, W. (Ed.).
ambiente físico, flora e fauna. Ribeirão Preto: Holos, 2004. p. 243-256.

RODRIGUES, M. T.

. São Paulo, 2006. 90 p.
(Relatório Técnico).

RODRIGUES, M. T.

. São Paulo, 2007. 80 p.
(Relatório Técnico).

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente.
. São Paulo: Metal Livros, 2000. 64 p.

VENTURA, A.; BERENGUT, G.; VICTOR, M. A. M. Características edafo-climáticas das dependências do
Serviço Florestal do Estado de São Paulo , São Paulo, v. 4/5, p. 57-140, 1965/1966.

Estação Ecológica Juréia-Itatins:

Caracterização e monitoramento da fauna de peixes, anfíbios, répteis e
mamíferos na área de influência do centro de disposição de Resíduos Sólidos CDR – Pedreira e região do
Parque Estadual da Cantareira (São Paulo – SP) adjacente ao empreendimento

Caracterização e monitoramento da fauna de peixes, anfíbios, répteis e
mamíferos na área de influência do centro de disposição de Resíduos Sólidos CDR – Pedreira e região do
Parque Estadual da Cantareira (São Paulo – SP) adjacente ao empreendimento

Atlas das Unidades de Conservação Ambiental do
Estado de São Paulo

Silvic. S. Paulo

et al.

et al.

.

217

PAULA, G. C. R. de . Monitoramento da anurofauna de serrapilheira na área de influência da Linha de Transmissão Guarulhos-Anhangüera,
no interior do Parque Estadual da Cantareira, São Paulo, SP.

et al

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 31, p. 213-217, jul. 2007.


