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Peixes e anfíbios são importantes elos na cadeia alimentar, 
agindo principalmente como controladores de insetos e sendo 
base da alimentação de serpentes, mamíferos e aves. Com des-
taque nas aves, uma gama enorme de espécies tem como dieta 
complementar os anfíbios, havendo vários relatos na literatu-
ra (Terres 1968, Wiese & Crawford 1974, Gladstone 1977, 
Schardien & Jackson 1982, Sick 1997). Pode-se também en-
contrar bibliografias a respeito da predação de aves por anfí-
bios (Berger 1953, Monroe 1957, Anderson 1965). 

O Caracara plancus (Figura 1), conhecido popularmente 
como caracará ou carrancho (Vieira 1936), pertence à ordem 
Falconiformes e família Falconidae (CBRO 2008), distribu-
indo-se desde o sul do rio Amazonas até a Terra do Fogo, na 
Argentina. Do norte do rio Amazonas até a Flórida, nos esta-
dos Unidos, é substituído por C. cheriway, anteriormente tra-
tada como subespécie de C. plancus (Dove & Banks 1999).

Trata-se de uma espécie característica de lugares abertos, 
sendo muitas vezes observada na beira das rodovias, alimen-
tando-se de animais atropelados (Sick 1997, Höfling & Ca-
margo 1999, Develey & Endrigo 2004, Sigrist 2006), banha- e está distribuída do Panamá até a Argentina, sendo registrado 
dos e plantações (Belton 2000). em todo território nacional (Reynolds et al. 2004). É a espécie 

A espécie tem sido beneficiada pela expansão agrícola, mais comum nas várzeas de plantio de arroz irrigado na re-
seguindo tratores nos campos para apanhar pequenos ani- gião do Vale do Paraíba, sendo também a mais abundante den-
mais espantados pelas máquinas agrícolas (Figura 2) (Sick tre as 20 espécies de anfíbios encontrados neste tipo de ambi-
1997, Sigrist 2006). Possui uma dieta bastante variada, ali- ente (obs. pess. FBRG).
mentando-se de animais, tanto vivos quanto mortos, de vari- Os campos de arroz irrigado são habitats de inundações sa-
as espécies (Sazima 2007). Foi observado também compor- zonais, monitorados pelo agricultor, conforme a fase de de-
tamento de frugivoria (Haverschmidt 1947, Galetti & Gui-
marães Jr. 2004). A predação de anfíbios só foi citada para 
um C. cheriway, na Costa Rica (Richmond 1976). Os anfí-
bios não foram mencionados para os Falconidae na impor-
tante revisão da alimentação das aves brasileiras por Schu-
bart et al. (1965).

No dia 05 de dezembro de 2004, foi encontrado na beira da 
Rodovia Pedro Celete, no município de Tremembé (Figura 
3), um indivíduo de C. plancus atropelado. O espécime foi co-
letado e levado ao laboratório para análise. Foi observado ser 
um macho com plumagem adulta e apresentava gônadas de ta-
manhos normais. Seu conteúdo estomacal foi analisado e con-
tinha quatro indivíduos de Leptodactylus fuscus, dos quais 
um estava bem digerido e os outros três estavam dilacerados, 
indicando que a ave manipulou o alimento antes de ingeri-lo. 
Os anfíbios foram fixados em formol a 10% e encontra-se na 
Coleção Científica de Vertebrados da Universidade de Tauba-
té, SP (UNITAU).

A espécie L. fuscus, conhecida popularmente como rã-
assoviadeira (Figura 4), pertence à família Leptodactylidade 

Predação de Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) 

(Miller, 1777) (Aves: Falconidae), com notas 
sobre história natural, no Vale do Paraíba do Sul, SP

(Anura: Leptodactylidae) por Caracara plancus 

Figura 1. Carcará ou carrancho, Caracara plancus (foto M.A. Crozariol).
Figura 3. Vale do Paraíba destacando o município de Tremembé.

Figura 4. Rã-assoviadeira, Leptodactylus fuscus (foto de F.B.R.Gomes).

Figura 2. Caracará acompanhando o trator (foto M.A. Crozariol).
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