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Resumo 80

Novo registro da rãzinha-do-folhedo, Chiasmocleis leucosticta (Boulenger, 1888),
espécie com dados insuficientes no Rio Grande do Sul, Brasil
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A obtenção de novos registros de uma espécie possibilita refinar as informações sobre
distribuição espacial  e  temporal  desse táxon.  Essa informação pode contribuir  para o
estudo das relações da espécie com o habitat e para determinação e avaliação do seu
status  de  conservação.  A  rãzinha-dos-folhedos,  Chiasmocleis  leucosticta,  vive  na
serapilheira de florestas primárias e secundárias e é classificada, segundo a Avaliação do
Risco de Extinção da Fauna Brasileira, como menos preocupante (LC). Apesar de ser
uma espécie restrita à Mata Atlântica, sua avaliação nacional pode ser justificada pela
ocorrência em uma área relativamente grande, que vai desde o estado do Rio Grande do
Sul até o litoral norte de São Paulo (Figura 1), estando presente em diferentes unidades
de conservação. Entretanto, nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, por falta de
informações,  principalmente  a  respeito  de  parâmetros  populacionais  e  distribuição,  a
espécie  foi  classificada  como Dados  Insuficientes  (DD).  No Rio  Grande  do  Sul  essa
rãzinha foi registrada em 2007, no município de Dom Pedro de Alcântara, e desde então,
não havia mais registros no estado, mesmo em áreas relativamente bem amostradas. O
objetivo desse trabalho é reportar uma nova localidade de ocorrência no Rio Grande do
Sul.  Em recente  amostragem de  anfíbios  de  serapilheira  em uma porção  de  floresta
ombrófila  mista  na  Floresta  Nacional  de  São  Francisco  de  Paula  (FLONA SFP;  29°
25’22,4’’S; 50° 23’11,2’’W) um indivíduo jovem (16,1 mm) de Chiasmocleis leucosticta foi
encontrado  sob  um  tronco  caído.  Desde  a  década  de  90  uma  série  de  estudos  e
amostragens  sobre  anfíbios  de  serapilheira  têm  sido  conduzidos  na  FLONA SFP  e
nenhum deles relata a ocorrência da espécie. Esse registro está 50 km a sudoeste do
município de Dom Pedro de Alcântara e permite o cálculo da extensão de ocorrência de
C. leucosticta no estado, que é de 21,120 km2, calculado no GeoCat®. Com apenas três
locais de ocorrência no estado, o registro da espécie na FLONA SFP se torna importante
por ser o único que se encontra em uma área protegida. Informações sobre esse novo
registro  juntamente  com  o  cálculo  da  sua  extensão  de  ocorrência  subsidiarão,  mais
precisamente, a futura avaliação do seu status de conservação no Rio Grande do Sul, e
consequentemente  as  eventuais  estratégias  de  conservação  para  essa  espécie  no
estado.

Palavras-chave: Chiasmocleis leucosticta, Registro, Status de conservação. 

Disponível em: http://grupobrasilverde.org.br/simposio-brasileiro-de-biologia-da-conservacao/       

mailto:eduardabercunha@gmail.com


Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação (Número 1, Ano 2017 – Anais, Resumos IV SBBC, Belo Horizonte, MG) - p.198
UFMG-Campus Pampulha, 03 a 07/12/2017. Organização: Bocaina Biologia da Conservação, Pós-graduações UFMG (Ecologia,

Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Biologia Vegetal, Zoologia). Apoio: Capes, Fapemig, CNPq, CRBio-4 e LOG.

Figura 1: Pontos de ocorrência de Chiasmocleis leucosticta no Brasil, com destaque para
o ponto onde foi mais recentemente amostrada.
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