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Apresentação:

Mariana Cassab
Sou professora da Faculdade de Educação da
UFRJ e apaixonada pelo trabalho que
desenvolvo na formação de professores. Fiz
Biologia, mas minha área de atuação
profissional é no campo educacional, na
interface entre Educação em Ciências,
Currículo e EJA. Acredito que é nosso dever
democratizar às ciências. Sou mãe da Irene e do
Antônio. 

Breno Moreira Motta
Vice-Diretor do Jardim Botânico da
UFJF. Biólogo, mestre e doutor em
Ecologia Aplicada à Conservação e
Manejo de Recursos Naturais. Trabalha
na interface entre botânica, ecologia e
conservação.  

Orientadora  e orientador:
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  Olá, gostaríamos de te contar um pouco da história da
construção desse material e seu objetivo. Somos
professores de Ciências e Biologia desafiados, no
contexto de nossa formação inicial, a produzir um
recurso pedagógico dedicado à ampliação da percepção
pública acerca das Ciências. Entendemos que visitar o
Jardim Botânico da UFJF (JB), além de proporcionar
momentos inesquecíveis de lazer e entretenimento junto
à natureza, contribui para  que você conheça um pouco
mais sobre o mundo natural, as formas particulares que
as Ciências Biológicas produzem conhecimento sobre a
vida e a importância de conservarmos nossa
biodiversidade. Também somos apaixonados pelos
anfíbios e gostaríamos de compartilhar isso com você.
Assim, elaboramos essa caderneta, inspirados nos
cadernos de campo do/as biológo/as, para que você
amplie seu conhecimento acerca dos anfíbios, conheça
aqueles que moram no JB e se engaje na defesa da
conservação desses animais tão incríveis.

Boa Leitura!
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  Caso você já tenha passeado perto de uma lagoa ou
examinado o interior de uma bromélia, é provável que
tenha se deparado com esses animais, que a Biologia
classifica como anfíbios. Quem sabe você até observou
um dentro do pote de água do seu cachorro. Isso porque
a grande maioria das espécies de anfíbios habita áreas
quentes, úmidas e perto de fontes de água. 
Bem, um bom cientista sempre se pergunta o porque das
coisas. 
   

Isso se dá por conta de duas características definidoras
do grupo de anfíbios: (i) apresentarem pele fina com
muco, muito sensível à desidratação, pela qual realizam
parte de sua respiração e (ii) dependerem da água para a
reprodução. 

Introdução:
Quem são os anfíbios?
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                 Opa, ai vai uma dica interessante!! 
  O nome anfíbio significa "vida dupla", isto é, amphi =
ambos, e bios = vida. Isso porque na primeira fase de
vida, eles vivem no meio aquático na forma de girinos,
respirando através de brânquias. Na fase adulta, eles
podem passar a maior parte do tempo fora da água, pois
respiram através dos pulmões e da pele.

Ciclo de vida geral dos anfíbios. 
Fonte: https://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/Ensino_Fundamental/Origami/Documentos/Anfibios.htm

Introdução:
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  A imagem acima sistematiza o ciclo de vida geral dos
anfíbios, que discutimos anteriormente.



Introdução:
  Os anfíbios podem viver em diferentes ambientes, mas
sempre associados a lugares que lhes mantêm a umidade.
Podem estar presentes em árvores e outras plantas
arbóreas, em contato com o chão do meio terrestre, se
escondendo em tocas, no meio do folhiço ou vivendo em
lagos ou bem próximos a eles. 
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Os grupos de anfíbios:

Foto por Reuber Brandão, em INaturalist.

 Mas será que todas os tipos de anfíbios são iguais?
Não! Atualmente a Ciência classifica os anfíbios em
três grupos: 
(1) o grupo dos Sapos (Anuros); 
(2) o grupo das Salamandras (Caudata); 
(3) o grupo das Cecílias ou Cobras-Cegas
(Gymnophiona):

(1) (2)

(3)
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Bioindicadores:
  Outra característica importante dos anfíbios a se
destacar é o papel que assumem como
BIOINDICADORES. Isso porque são muito sensíveis
as alterações ambientais e climáticas que alguns homens
têm promovido ao longo do tempo, como o
desmatamento e a poluição da água. Ou seja, em um
lugar que originalmente deveríamos encontrar esses
animais e eles estão ausentes, é um indicativo que algo
está errado. 
   Como toda a natureza está interconectada, quando os
anfíbios desaparecem, é provável que iremos observar
um desequilíbrio ambiental. Por exemplo, muitas
espécies de sapos se alimentam de insetos. Então,
imagine o que aconteceria se os anfíbios sumissem de
algum ambiente?!

Comida!
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Os anuros:

  Como já mencionado, a classificação que os cientistas
fazem dos anfíbios os divide em três grupos: Anura,
Caudata e Gymnophiona.  Outra forma de classificar
esses animais é aquela feita a partir dos conhecimentos
populares. Assim, as espécies que pertencem ao grupo
dos anuros são divididos em: sapos, pererecas e rãs,
Essa distinção tem um grande valor popular que, mesmo
não sendo tão utilizado pela ciência, aponta para muitas
informações relevantes. 
Então, você sabe diferenciar um sapo, rã ou perereca?

É sapo, rã ou perereca?

   Os Sapos, em geral, possuem pernas posteriores mais
curtas, impedindo-os de darem grandes saltos. Possuem  
uma pele verrugosa e mais seca em relação aos outros
anuros e costumam habitar ambientes terrestres,
podendo se distanciar um pouco mais de corpos d'água.
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Sapo Cururú
(Rhinella sp.)



As Rãs possuem uma pele mais lisa e mais úmida em
relação aos sapos, além de terem pernas traseiras mais
longas e robustas, que as auxiliam no nado. Estão
presentes próximos de rios, lagos e outros corpos de
água doce.

Já as Pererecas se
caracterizam por seus olhos
grandes e saltados, pernas
longas e finas e a pele lisa e
úmida. Também possuem
discos na ponta dos dedos
que atuam como ventosas,
ajudando-as na escalada, já
que são arborícolas.

Os anuros:10
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Rã-manteiga
(Leptodactylus latras)

Perereca (Scinax crospedospilus)



Os anfíbios do nosso Jardim

  O Brasil contém uma das maiores biodiversidades de
espécies de anfíbios no planeta, com cerca de 1154
espécies de anfíbios e 1108 (ano 2022) de sapos. A
Floresta Atlântica, onde fica nosso Jardim, não fica
atrás, possuindo 340 espécies. 

  Hoje o Jardim Botânico da Universidade Federal de
Juiz de Fora (Juiz de Fora - MG) conta com 27
espécies de anuros identificados. Selecionamos para
apresentar para você 13 espécies de sapos. Curioso/a? 
   

Jardim Botânico da UFJF
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  Uai, mas por que iremos tratar na nossa caderneta
apenas dos Anuros? Infelizmente só encontramos
exemplares de Anuros no JB. O motivo é que apesar do
nosso Jardim ocupar uma área preservada de Floresta
Atlântica, esta é uma região muito próxima de um
grande centro urbano. Logo, as Cecílias e as
Salamandras, que são mais sensíveis, não conseguem
habitar o lugar, além de já serem avistadas com maior
dificuldade  em nosso bioma da Floresta Atlântica.
  Antes de iniciamos a apresentação das 13 espécies
selecionadas que moram no JB, é importante você se
familiarizar com os símbolos e siglas que utilizaremos
para apresentar informações sobre cada uma dessas
espécies. Também apresentamos uma discussão muito
importante: a questão da CONSERVAÇÃO.

Os anfíbios do nosso Jardim12

Alunos e pesquisadores fazendo coleta de
campo no Jardim Botânico da UFJF. Na
mão a espécie Physallaemus signifer.   
Foto: Eduardo B. Oliveira



   Já vimos que os anfíbios são animais sensíveis a
mudanças ambientais e climáticas. Alterações
ambientais podem afetar o equilíbrio do grupo,
sendo exemplos dessas mudanças, o aumento da
temperatura, poluição dos rios, grandes períodos
de seca ou grande precipitação de chuvas em um
curto espaço de tempo, entre outros.
 Outros fatores como doenças causadas por
microorganismos, espécies invasoras e a própria
urbanização podem afetar negativamente esses
animais.
  De acordo com a União Internacional para a
Conservação da Natureza (IUCN), 41% das
espécies de anfíbios estão ameaçadas de extinção.
Em 1994, a IUCN produziu as Categorias de
Conservação, que subsidiou a produção da Lista
Vermelha. Esse é um documento muito
importante, pois auxilia os pesquisadores, os
políticos e demais atores da sociedade a entender
sobre o risco de extinção das espécies e quais
ações devem ser tomadas em prol da conservação.
Vamos conhecer quais são as categorias? 

Vamos falar de conservação: 13



Legenda:

Categorias de Conservação:

EX EW

CR EN

VU NT

LC DD

Extinta Extinta na natureza

Criticamente ameaçada Em perigo

Vulnerável Quase ameaçada

Pouco preocupante Deficiente de dados

Continuação
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Se você examinar o lista vermelho sobre a
situação dos anfíbios, irá descobrir uma situação
muito preocupante, visto que caso as mudanças
ambientais e climáticas continuem, em um
período muito curto a biodiversidade de anfíbios
será drasticamente reduzida. Te convidamos a
conversar com sua professora sobre quais
consequências isso pode provocar. 
Diante disso, ações como a diminuição da
produção de resíduos e emissão de gases, bem
como a criação de áreas de preservação, como o
nosso Jardim Botânico, são necessárias e
urgentes para a conservação desses animais.
  Então, basicamente, quanto maior a ameaça de
uma espécie de se extinguir, maiores esforços
deverão ser feitos para impedir que esta suma da
natureza de uma vez por todas.
Bem, chegou a hora de você conhecer as espécies
de anuro que moram no Jardim Botânico. 

Biodiversidade em risco: 15



Legenda:

 NC = Nome científico

Ambiente:

Espécie que vive em
árvores

Espécie que vive em
lagos ou próximo a eles

Espécie que vive em
ambientes terrestres
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NT

Perereca-araponga

NC:

Informações: Espécie com ampla distribuição
na costa brasileira, em áreas de Floresta
Atlântica. Repara em sua coloração muito
eficiente para sua camuflagem em meio às
folhas. Você sabe o que é camuflagem?

Ambiente:

Boana albomarginata 
 

LC

5,10 cm

Escaneie para escutar sua vocalização 
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NT

Perereca-martelo

NC:

Informações: Possui esse nome pois sua
vocalização - o barulho que faz - lembra as
batidas de um martelo. Espécie comumente
encontrada em região de Floresta Atlântica.

Ambiente:

Boana faber

LC

8,9 cm
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NT

Rãzinha-assobiadeira

NC:

Informações: Sua vocalização é muito
parecida com um assovio, por isso o nome.
Apresenta uma ampla distribuição por todo
o Brasil. 

Ambiente:

Leptodactylus fuscus
 

LC

4,40 cm
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Perereca-de-moldura

NC:

Informações: Espécie com ocorrência em
toda a Floresta Atlântica. Seu nome é
devido ao seu padrão de manchas que
remete a uma moldura.

Ambiente:

Dendropsophus elegans 
 

LC

2,9 cm
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Perereca-de-pijama

NC:

Informações: Espécie de ocorrência apenas
na região Sudeste. Seu nome é devido ao
seu padrão de manchas que lembra um
pijama.

Ambiente:

Boana polytaenia
 

LC

3,60 cm
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Pererequinha-do-brejo

NC:

Informações: Apesar do tamanho, essa
pequena perereca disputa seu território, e a
conquista da fêmea, com diferentes
vocalizações e até mesmo brigas.   

Ambiente:

Dendropsophus decipiens 
 

LC

1, 40 cm
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Perereca

NC:

Informações: Espécie comum no Jardim
Botânico-UFJF, vocalizando de noite e às
vezes de dia. Vivem nas árvores e também
em bromélias.

Ambiente:

Scinax crospedospylus
 

LC

3,10 cm
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Rã-manteiga

NC:

Informações: Devido ao seu grande porte,
essa espécie pode predar outras espécies
de anfíbios, invertebrados e vertebrados.
Seu nome é devido a sua pele escorregadia.

Ambiente:

Leptodactylus latrans
 

LC

9, 60 cm
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Rãzinha-de-folhiço

NC:

Informações: Comum em muitos estados
brasileiros. Essa espécie vive na mata e seus
filhotes não passam pela fase larval (girinos).
Ou seja, nascem igual miniaturas dos adultos.

Ambiente:

Haddadus binotatus
 

LC

3,90 cm
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Perereca-porco
NC:

Informações: Comumente encontrada na
Floresta Atlântica da região sudeste. Se
camufla muito bem em meio a troncos de
árvores e na vegetação.

Ambiente:

Boana pardalis
 

LC

6,40 cm
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Sapo cururú

NC:

Informações: Os sapos cururus são um
conjunto de espécies de gênero Rhinella. São
característicos, pois possuem uma glândula
de veneno atrás do olho, que quando  
pressionada pode secretar essa substância.
Essa substancia não é prejudicial a
saúde dos humanos.

Ambiente:

Rhinella ornata
 LC

7, 90 cm
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Sapo-de-chifres
NC:

Informações: Utiliza a sua coloração e
padrão de manchas para se camuflar no
chão da mata em meio as folhas secas.

Ambiente:

Proceratophrys boiei
 

LC

5, 40 cm
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Rã-das-pedras
NC:

Ambiente:

Thoropa miliaris
 

LC

6, 30 cm
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Informações: É comumente encontrada nas
rochas e pedras molhadas ou úmidas nos
típicos riachos de corredeiras da Floresta
Atlântica, daí o seu nome rã-das-pedras.



Lista de todas as  espécies identificadas
no Jardim Botânico-UFJF (2022):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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