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Municipal da Lajinha, em ponto distante 
dos setores de lazer, abertos ao público, 
mas a apenas 150m da borda da mata, 
circundada por avenidas, clubes e estádio 
de futebol. Incluindo a área de livre acesso 
e o trecho verde, o parque possui apenas 
0,8 quilômetro quadrado, menor que 
o Campus da UFJF, de 1,34 quilômetro 
quadrado. A suspeita de a área possuir 
outra nova espécie e abrigar sapos vistos 
pela primeira vez no Espírito Santo e na 
Serra do Brigadeiro, na Zona da Mata 
Mineira, reforçam a necessidade de fazer 
pesquisa em parques urbanos e ratificam 
que o tamanho do local ou da espécie 
não é mesmo garantia de grandeza na 
ciência.

E não foi tão fácil achar o sapinho 
Meridionalis, nome dado pelo grupo em 
alusão à região mais ao Sul do Brasil 
em que foi encontrada uma espécie 
do gênero. A dificuldade em coletá-
lo é desproporcional ao comprimento 
reduzido, e o tom marrom de sua pele 
ajuda na camuflagem em meio às folhas 

“Eu sou pequeno por fora, mas 
grande por dentro, tamanho 
não é documento”, avisa o 

compositor carioca Lamartine Babo 
(1904-1963), em uma de suas canções, 
brincando com o ditado sobre estatura. 
Essa frase poderia ser apropriada por 
um dos mais novos “cariocas do brejo” – 
alcunha dada ao morador de Juiz de Fora 
(MG), cidade localizada a 184 quilômetros 
da capital fluminense e influenciada por 
ela. Nesse caso, o nativo é literalmente 
do brejo: é um sapo – sapinho ou sapão, 
conforme o ponto de vista – que tem, em 
média, respeitável 1cm de comprimento 
do focinho à cloaca, menor até que seu 
nome científico Adelophryne meridionalis.

O anfíbio foi descoberto por uma equipe 
de pesquisadores da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
em parque urbano, um tipo de espaço de 
onde, equivocadamente, não se esperam 
grandes achados. A espécie habita um 
fragmento de Mata Atlântica, no Parque 

e galhos da serrapilheira da mata. Os 
pesquisadores precisaram cercar um 
trecho da vegetação com lona preta e 
ficar à espera, às vezes de madrugada, até 
que ele entrasse em um funil gradeado. 
O trabalho de campo e perseverança 
incluiu, ainda, a convivência com outros 
animais de porte maior, como a jararaca. 
Mas, para os herpetólogos, especialistas 
em répteis e anfíbios, o animal não se 
tornou ameaça.

Dos primeiros exemplares de sapos 
capturados até a descrição completa 
da espécie passaram-se muitas noites. 
Foram quase seis anos até que a 
equipe tivesse a certeza de se tratar de 
novidade, anunciada na revista científica 
alemã de Herpetologia, “Salamandra”, 
em dezembro de 2012. A divulgação 
em publicação científica impressa é o 
requisito para validar a descrição do 
sapo, pois a pesquisa passa pelo crivo 
de outros cientistas, responsáveis por 
checar os dados levantados. No final de 
2006, as primeiras coletas do anfíbio, 

O anfíbio, encontrado por pesquisadores da UFJF e da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), habita um fragmento de Mata Atlântica, no Parque Municipal da Lajinha, em 
Juiz de Fora (MG), em ponto distante dos setores de lazer abertos ao público
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Nova espécie de sapo é descoberta em 
parque urbano
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levadas ao setor de taxonomia do Museu 
Nacional, no Rio de Janeiro, detentor de 
reconhecida coleção de 280 espécies 
da classe, não garantiram sequer a 
identificação do gênero. Não é por 
menos que Adelophryne, parte do nome 
composto que designa o gênero, significa 
“sapo desconhecido, escondido”.

Após mais uma temporada de chuvas, 
entre o final de novembro de 2007 e 
março de 2008, quando os sapos se 
reproduzem e entram em mais atividade, 
a equipe obteve 14 exemplares. “Eles 
foram levados para nova análise, no 
museu, em 2008, quando se tornou 
possível apontar o gênero Adelophryne 
e a probabilidade de se tratar de uma 
espécie nova”, ressalta a professora do 
Departamento de Zoologia do Instituto 
de Ciências Biológicas (ICB), Rose Marie 
Hoffmann de Carvalho, que coordenou 
a pesquisa, acompanhada do biólogo 
Matheus de Oliveira Neves, do aluno de 
Ciências Biológicas Emanuel Masiero da 
Fonseca, todos da UFJF, e do doutorando 
da UFPB Diego José Santana.

A sinalização da provável novidade 
reforçou as pesquisas do grupo juiz-
forano e paraibano. A equipe obteve o 
empréstimo de outras sete espécies, 

encontradas no país, para serem 
comparadas com a coleção da UFJF. 
Em um trabalho minucioso, auxiliado 
por microscópio, os pesquisadores 
observaram cada detalhe da estrutura 
desses anuros – ordem de sapos, 
rãs e pererecas – para descrever a 
espécie, utilizando metodologias 
consagradas. “Os anuros não possuem 
uma chave taxonômica bem definida, 
como determinadas aves, plantas e 
peixes, cujas diferenças entre espécies 
podem ser percebidas, entre outras 
características, pelo tipo de bico, folha 
ou escama. Com sapo é muito difícil, 
pois temos que comparar a estrutura 
morfológica”, explica Rose Marie. Nesse 
ponto, a atuação de Diego Santana 
foi preponderante. “No laboratório em 
que trabalho na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, e na UFPB, fui 
descobrindo as diferenças, escrevendo o 
artigo, falando com outros pesquisadores 
e comparando o material.”

A partir desse esforço, o grupo 
identificou cinco pontos que diferenciam 
a espécie juiz-forana das demais do 
mesmo gênero: o tímpano não é visível; 
a pele dorsal é lisa; o quarto dedo da 
mão possui só duas falanges (tipo de 
osso) em vez de três; o primeiro dedo 

da mão é menor ou igual ao quarto; e as 
gotas na extremidade dos dedos do pé 
são menos salientes. A descoberta e a 
descrição foram etapas importantes de 
um trabalho que pretende ser expandido, 
pois a equipe objetiva compreender a 
reprodução, o canto – único para cada 
espécie –, e os hábitos do Meridionalis, 
que não é venenoso.

Em risco

Antes da pesquisa local, foram catalo-
gadas sete espécies de Adelophryne no 
Ceará, na Bahia, na Guiana e no Norte 
da Amazônia brasileira, onde foram obti-
dos os primeiros exemplares em 1984. A 
quantidade pode saltar para 15, caso ou-
tros sete sapos, achados no Amapá, na 
Bahia, em Minas Gerais e em Pernambu-
co, sejam confirmados como pertencen-
tes à mesma linhagem. Duas já descritas 
estão ameaçadas de extinção, no Ceará, 
devido à substituição da mata nativa por 
monoculturas, em áreas de especulação 
imobiliária, de atividades turísticas sem 
controle adequado e fora de unidade de 
conservação, segundo o “Livro Vermelho 
da Fauna Brasileira Ameaçada de Extin-
ção”, elaborado pelo Ministério do Meio 
Ambiente.

PesqUisA

Para coletar o pequeno animal, os 
pesquisadores, orientados pela professora 
Rose Marie, cercam um trecho da 
vegetação com lona preta e ficam à 
espera, às vezes de madrugada, até que o 
sapo entre em um funil gradeado
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Apesar do conhecimento sobre o 
gênero estar em fase inicial, é certo 
que somente a presença de anfíbio 
em determinado espaço, seja pequeno 
ou grande, já assinala que o ambiente 
encontra-se em condições adequadas de 
conservação. “Os anuros são excelentes 
bioindicadores ambientais, pois, em 
caso de poluição do ar, do solo ou da 
água, eles serão, entre os vertebrados, os 
primeiros a dar sinais de transformação 
na área, desaparecendo do local, não 
sobrevivendo ou tendo alterações no 
corpo. Isso porque a respiração dos 
anfíbios é feita pela pele permeável e 
exposta, e a maioria se reproduz na 
água”, afirma a professora. Esses animais 
são também uma “fonte riquíssima 
em compostos biologicamente ativos, 
usados em pesquisas farmacológicas. 
Por esse motivo, a perda em diversidade 
de anfíbios poderia limitar descobertas 
biomédicas relevantes”, conforme 
aponta o pesquisador Célio Haddad, um 
dos coordenadores temáticos do “Livro 
Vermelho”.

Com toda essa funcionalidade, os sapos 
não alcançam a posição de príncipe, seja 
em conto de fadas ou na realidade, em 
que são percebidos com ojeriza. “Um dos 
pontos principais que espero da pesquisa 
é a desmistificação dos sapos, pois, 
muitas vezes, são vistos como animais 
que precisam ser detidos. Para combater 
o medo que muitas pessoas têm desses 
animais, chegam a jogar sal na pele deles. 
Eles são peças fundamentais no equilíbrio 
do ecossistema por serem predadores 
de outros bichos que prejudicam até 
o homem, como mosquitos”, frisa o 
estudante Emanuel Masiero.

Grandes fragmentos

A descrição de novas espécies chama a 
atenção para, pelo menos, três pontos: 
sinaliza o avanço, ainda que tardio, da 
pesquisa brasileira na catalogação de sua 
fauna e flora; ressalta a biodiversidade 
brasileira; e desperta outro olhar sobre 
resquícios de matas e parques urbanos, 
para além da finalidade de lazer e estética.

Interessados no valor econômico ou 
vislumbrados com a variedade ecológica 
nacional, estrangeiros foram os primeiros 
a pesquisar a fauna e a flora brasileiras. 
Essa condição se manteve até as primeiras 
décadas do século XX, tanto que um dos 
principais livros sobre a flora amazônica 
foi escrito por um alemão, no século XIX, 
sobre 22.700 itens. E uma das maiores 
coleções de plantas da região encontra-
se no Jardim Botânico de Nova York 
(EUA). “Na medida em que não sabemos 
exatamente o que possuímos em termos 
de riqueza de espécies (especificamente 
de anfíbios) e que pouco sabemos 
acerca das populações das espécies já 
descritas, a conservação se torna uma 
tarefa bastante difícil. Aqui vale o axioma 
de que só se conserva aquilo que se 
conhece e, portanto, é imperativo que 
os estudos avancem e se aprofundem”, 
destaca Haddad, no relatório sobre fauna 
em extinção.

A pesquisa da equipe da UFJF e da 
UFPB é um sinal de mudanças, iniciadas 
com o avanço da pesquisa no Brasil. “É 
importante destacar que o estudo foi feito 
em laboratório da própria Universidade”, 
ressalta a professora Rose Marie, que 
obteve apoio também da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais (Fapemig) sem deixar de utilizar 
recursos do próprio bolso – um ponto 
em comum entre muitos pesquisadores. 
“Pesquisas científicas são provas 
concretas da necessidade de proteção”, 
frisa o biólogo Matheus Neves.

Ainda há muito para ser averiguado, pois 
o Brasil abriga a maior biodiversidade do 
planeta ou mais de 20% de espécies de 
flora, fauna e micro-organismos da Terra, 
conforme o Ministério do Meio Ambiente. 
O país é também o líder mundial em 
anfíbios, com  946  espécies entre as mais 
de 6.100 encontradas. Em Juiz de Fora, 
no Parque da Lajinha, está em andamento 
outro estudo para investigar a existência 
de mais uma espécie de sapo de 4cm. 
Ainda em 2006, foram encontrados 
exemplares do sapo Zachaenus carvalhoi, 
na época conhecido apenas na sua 
localidade tipo, no Espírito Santo, onde 
foi catalogado há mais de 20 anos. Outra 
espécie, a Chiasmocleis mantiqueira, era 
vista somente na Serra do Brigadeiro, em 
Ervália, na Zona da Mata Mineira, a 135 
quilômetros do parque, mas foi coletada 
pelo grupo, em 2009, no espaço juiz-
forano. A ampliação da distribuição 
geográfica desse animal foi publicada 
na revista alemã “Herpetology Notes”. 
“Isso indica a presença, no parque, de 
espécies endêmicas de Mata  Atlântica, 
bioma com apenas 7% de cobertura 
original. Faz, também, com que a coleção 
científica desses anuros aumente”, afirma 
Rose Marie.

A descoberta alerta, ainda, para a 
necessidade de pesquisar áreas verdes 
urbanas, cujo mapeamento pode 
orientar a legislação ambiental na 
definição de indicadores e políticas para 
preservação e conservação. “Existem 
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O sapo tem, em média, respeitável 1 cm de comprimento, menor até que seu nome científico Adelophryne meridionalis
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áreas que merecem ser estudadas, 
pois animais podem se extinguir antes 
mesmo de serem conhecidos. Algumas 
espécies, inclusive de sapo, são restritas 
a condições ecológicas específicas, 
existindo apenas em um determinado 
ambiente”, informa a pesquisadora. Além 
do risco de extinção, há a possibilidade 
de dificuldade na  sobrevivência. Um 
levantamento feito pela docente e 
estudantes revelou alterações no corpo 
de anuros, provocadas, possivelmente, 
pelo uso de agrotóxicos em área próxima 
à Represa Dr. João Penido, em Juiz de 
Fora, onde existia uma fazenda.

“A urbanização excessiva também acaba 
com espaços verdes na cidade. E, nas 
residências, o cimento toma o lugar 
do quintal, geralmente, por motivos 
simples, como a sujeira provocada pela 
folhagem de uma árvore. Com isso, os 
corredores ecológicos entre áreas verdes 
fragmentadas, a infiltração natural da água 
de chuva e a ventilação são reduzidas, 
estimulando, por exemplo, ilhas de calor 
e enchentes. Até certo ponto era comum 
encontrar um sapo pela rua, hoje é uma 
raridade.” Para o doutorando Diego 
Santana, “a descoberta do Adelophryne 
meridionalis mostra a importância de 
que áreas urbanas, mesmo pequenas, 
podem ter ainda uma riqueza faunística”. 
O homem, bicho grande, corre o risco de 
aumentar a lista de espécies conhecidas 
só por documentos.
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www.ufjf.br/icb

PesqUisA

Professora Rose Marie Hoffmann de Carvalho, que coordenou a pesquisa, e o estudante Emanuel 
Masiero da Fonseca, no Laboratório de Zoologia do ICB
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