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Introdução: No mundo existem aproximadamente 5.470 espécies de anuros sendo que
cerca de 760 espécies ocorrem no Brasil. A Ordem Anura tem como representantes os
sapos, rãs e pererecas. Estes animais têm sua dependência relacionada ao meio
aquático para manter o tegumento umidificado e reproduzir. Estas características
mostram que estes animais são susceptíveis a variações na qualidade ambiental, sendo
indicadores de qualidade. Atualmente a perda e fragmentação de hábitats são
consideradas as principais ameaças a diversidade de anurofauna no Brasil.  Portanto,
estudos de monitoramento são importantes em regiões onde existam ecossistemas com
alto potencial de diversidade de anuros. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi
levantar a fauna de anuros em fragmentos de mata Atlântica na RPPN Fazenda
Macedônia.  Metodologia: A área de estudo corresponde à RPPN – Fazenda
Macedônia, localizada à margem direita do Rio Doce, nos municípios de Bugre e
Ipaba, região leste de Minas Gerais. As coletas foram realizadas mensalmente no
período de agosto/2011 a junho/2012. Para o registro das espécies de anuros, foi
realizado o método de busca ativa que consistiu em explorações nas áreas de
amostragem, ocorrendo em trilhas pré-existentes ou abertas na mata. Depois de
capturados os animais foram fotografados para identificação e soltos no ambiente. Para
a identificação dos indivíduos foram realizadas consultas a especialistas e à literatura
específica.  Resultados: Até o momento foram encontrados 20 indivíduos da ordem
Anura, sendo quatro indivíduos da família Leptodactylidae e dois da família Hylidae.
A família Leptodactylidae é caracterizada por animais de pequeno e médio porte,
insetívoros, terrestres ou semi-aquáticos, e de atividade noturna. Esses animais vivem
associados à serapilheira de florestas tropicais úmidas, ou próximos à água,
característica muito próxima aquela encontrada na RPPN. Neste estudo foi
identificada, até o momento, para esta família a espécie Leptodactylus latrans (Steffen,
1815).  A família Hylidae foi representada por Dendropsophus sp. e Hypsiboas
semilineatus (Spix, 1824). A aparência externa dos hylideos facilita a sua
identificação, pois possuem o hábito arborícola e conseqüentemente discos adesivos
para se fixarem ao substrato. Os demais indivíduos ainda estão em processo de
identificação. A maior quantidade de indivíduos foi encontrada no período chuvoso,
visto que estes animais necessitam de água para completar o seu ciclo de vida.

 Conclusão: A dificuldade de identificar os indivíduos se deve à falta de bibliografia
específica para identificação. O número expressivo de indivíduos encontrados até o
momento demonstra o quanto a área é preservada, visto que esses animais são muito
susceptíveis a variações ambientais, sendo bons indicadores de qualidade ambiental.
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