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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, 1999).

O Parque Estadual da Cantareira possui um microclima diferenciado em relação à cidade de São Paulo,
abriga nascentes de diversos cursos d’água e proporciona habitat para populações de animais silvestres,
resguardando importante patrimônio genético, incluindo-se espécies silvestres raras, endêmicas e ameaçadas de
extinção (Arzolla, 2002).

Os estudos foram conduzidos no traçado novo da Linha de Transmissão Guarulhos–Anhanguera no
interior do Parque Estadual da Cantareira, com o objetivo de caracterizar a anurofauna de serrapilheira,
posteriormente ao desmatamento realizado para a instalação das torres de transmissão.

O Parque Estadual da Cantareira possui 7.916,5 hectares e abrange parte dos municípios de Caieiras,
Guarulhos, Mairiporã e São Paulo. Está situado no PlanaltoAtlântico, ocupando parte da Serra da Cantareira e da
Serra da Pirucaia, com altitudes que variam de 750 a 1.213 metros (São Paulo, 2000).

O clima é classificado como Cfb, mesotérmico úmido, sem estação seca definida, havendo deficiência
hídrica anual de 0 a 25 mm (Ventura , 1965/66). Conforme Fundação 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 abrange as torres três, quatro, cinco, seis e sete do novo traçado da Linha de
Transmissão Guarulhos–Anhanguera da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, entre
a Estrada da Santa Inês e a da Roseira. Nessas áreas, em junho de 2006, houve o corte da vegetação para
instalação das torres.

Foram realizadas quatro campanhas de amostragem no ano de 2008, sendo a primeira nos dias 25 e
26 de fevereiro; a segunda, nos dias 15, 16 e 26 de maio; a terceira, nos dias 5 e 6 de agosto e a quarta nos dias 11,
12 e 14 de novembro.Asoma das horas de observação perfez 17 horas e 24 minutos, com duração das campanhas
entre 3 horas e 30 minutos e 4 horas e 42 minutos (TABELA1).

Foi empregado o método de busca ativa, com caminhadas ao longo do novo traçado da linha de
transmissão, sob as torres e nas áreas de entorno. Nas áreas amostradas sob as torres, a floresta encontra-se no
início da regeneração natural, e no entorno, a floresta está no estádio intermediário de regeneração.

Todos os anfíbios anuros avistados durante a realização do percurso foram identificados em campo.
O sistema de classificação utilizado foi o proposto por Frost (2006).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Área de Floresta em Estádio Intermediário (Entorno das Torres)

1ª Campanha

2 Campanha

3  Campanha

4 Campanha

No levantamento da anurofauna de serrapilheira foram amostradas oito espécies, pertencentes a cinco
famílias e seis gêneros (TABELA 1), que representam 24% das 33 espécies de anfíbios anuros conhecidos até o
momento para o PEC (Pavan & Paula, 2008).

TABELA 1 – Lista de espécies do levantamento de anurofauna de serrapilheira da Linha de Transmissão
Guarulhos–Anhanguera, no Parque Estadual da Cantareira, SP.

Foram observadas seis espécies: , ,
, e . A quantidade total de indivíduos

amostrados foi de 49, sendo (n = 26) e (n = 14), as espécies mais
abundantes (TABELA 2).

Foram registradas cinco espécies: , , ,
e . A quantidade total de indivíduos amostrados foi de 50, sendo

(n = 33) e (n = 14), as espécies mais abundantes (TABELA 2).

Foram constatadas duas espécies: e .Aquantidade total de
indivíduos amostrados foi de 32, sendo , a espécie mais abundante, com 28 indivíduos
(TABELA 2).

Foram encontradas quatro espécies:
e . A quantidade total de indivíduos amostrados foi de 66, sendo

, a espécie mais abundante, com 53 indivíduos (TABELA 2)

Ischnocnema parva Ischnocnema guentheri, Haddadus binotatus
Leptodactylus bokermanni Proceratophrys boiei Hypsiboas faber

Ischnocnema parva Leptodactylus bokermanni

Ischnocnema parva Ischnocnema guentheri Haddadus binotatus
Hypsiboas bischoffi Physalaemus cuvieri
Ischnocnema parva Ischnocnema guentheri

Ischnocnema parva Ischnocnema guentheri
Ischnocnema parva

Ischnocnema parva, Ischnocnema guentheri, Haddadus
binotatus Leptodactylus bokermanni
Ischnocnema parva .

a

a

a
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Táxon Nome Popular

Amphibia
Anura

Brachycephalidae
Haddadus binotatus (Spix, 1824) rã-do-folhiço
Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864) rã-do-folhiço
Ischnocnema parva (Girard, 1853) rãzinha-do-folhiço
Cycloramphidae
Proceratophrys boiei (Wied-Neuwied, 1825) sapo-de-chifres
Hylidae
Hypsiboas bischoffi (Boulenger, 1887) perereca
Hypsiboas faber (Wied-Neuwed, 1821) sapo-martelo
Leiuperidae
Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 foi-não-foi, rã-cachorro
Leptodactylidae
Leptodactylus bokermanni Heyer, 1973 rãzinha-de-folhiço
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TABELA 2 – Espécies, número de indivíduos e abundância relativa da anurofauna de serrapilheira no entorno
das torres da LT Guarulhos–Anhanguera, no Parque Estadual da Cantareira, SP.

A maioria das espécies encontradas é típica de serrapilheira, sendo apenas duas espécies arborícolas,
e . A espécie mais abundante foi , também mais

abundante em estudos conduzidos por Paula (dados não publicados). Esses autores utilizaram o método de
armadilhas de interceptação e queda, para as regiões da Pedra Grande e Chapada do Parque Estadual da
Cantareira, em matas em estádio intermediário de regeneração.

A maior abundância, com 66 indivíduos, foi encontrada na quarta campanha realizada em novembro,
na época mais quente e chuvosa, e a menor, com 32 indivíduos, na terceira campanha realizada em agosto,
no período mais frio e seco.

)

Foram amostrados três indivíduos: um indivíduo de , um
, e uma , espécie arborícola que se encontrava no solo (TABELA 3).

Foram amostrados quatro indivíduos: um indivíduo de , um ,
um ,euma dehábitoarborícola, queseencontravanosolo (TABELA 3).

Somente foi registrado um indivíduo de (TABELA 3).

Foi encontrado somente um indivíduo de (TABELA 3).

Hypsiboas bischoffi Hypsiboas faber Ischnocnema parva
et al.

Ischnocnema parva Leptodactylus
bokermanni Hypsiboas faber

Ischnocnema guentheri Ischnocnema parva
Physalaemuscuvieri Hypsiboasbischoffi,

Ischnocnema guentheri

Haddadus binotatus

3.2 Área de Vegetação em Estádio Inicial de Regeneração (Sob as Torres

1 Campanha

2 Campanha

3 Campanha

4 Campanha

a

a

a

a
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Campanha Espécie Número de indivíduos Abundância relativa
(%)

Ischnocnema parva 26 53,1
Leptodactylus bokermanni 14 28,6
Ischnocnema guentheri 4 8,2
Haddadus binotatus 3 6,1
Proceratophrys boiei 1 2

1a

(fevereiro)

Hypsiboas faber 1 2
Total 49 100
Ischnocnema parva 33 66
Ischnocnema guentheri 14 28
Haddadus binotatus 1 2
Hypsiboas bischoffi 1 2

2a

(maio )

Physalaemus cuvieri 1 2
Total 50 100
Ischnocnema parva 28 87,53a

(agosto) Ischnocnema guentheri 4 12,5
Total 32 100
Ischnocnema parva 53 80,3
Ischnocnema guentheri 8 12,1
Haddadus binotatus 3 4,6

4a

(novembro)
Leptodactylus bokermanni 2 3
Total 66 100
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TABELA 3 – Espécies e número de indivíduos da anurofauna de serrapilheira sob as torres da LT
Guarulhos–Anhanguera, no Parque Estadual da Cantareira, SP.

O número de indivíduos amostrados nas áreas de floresta em estádio inicial de regeneração está
bastante abaixo das áreas de floresta em estádio intermediário, o que indica a variação da abundância de
indivíduos em função do estádio de regeneração da floresta, e de uma forma mais ampla, do estado de
conservação do ambiente.

Antes de se instalar empreendimentos/obras de utilidade pública no interior do PEC, como as linhas de
transmissão, devem sempre ser considerados os empreendimentos já existentes. Antes de qualquer autorização,
no interior e entorno do Parque, deve-se realizar uma análise global de todas as estruturas já implantadas,
considerando os impactos já existentes e verificando se os ecossistemas do Parque comportam novas
intervenções (Pavan & Paula, 2008).

O desmatamento e a abertura de clareiras para a colocação de torres do novo traçado causaram
impactos à fauna de anuros de serrapilheira com a acentuada redução da abundância de indivíduos nas áreas
desmatadas.

Constatou-se a variação da abundância de indivíduos da anurofauna de serrapilheira, relacionada tanto
à variação sazonal do clima quanto ao estádio sucessional da vegetação.

O desmatamento para a instalação das torres do novo traçado da Linha de Transmissão
Guarulhos–Anhanguera causou a drástica redução da abundância de indivíduos.

À Patrícia Ferreira e Lima e Reynaldo Nakashima pelo auxílio no trabalho de campo. Ao gestor,
Fernando Descio, e à equipe do Parque Estadual da Cantareira; ao Eduardo Farias do Instituto Guatambu de
Cultura e à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP pelo apoio recebido.
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Campanha Espécie Número de indivíduos

Ischnocnema parva 1
Leptodactylus bokermanni 1
Hypsiboas faber 1

1a

(fevereiro)
Total 3
Ischnocnema guentheri 1
Ischnocnema parva 1
Physalaemus cuvieri 1
Hypsiboas bischoffi 1

2a

(maio)

Total 4
Ischnocnema guentheri 13a

(agosto) Total 1
Haddadus binotatus 14a

(novembro) Total 1
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