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Dentre as quase 5 mil espécies de anfíbios 
anuros do mundo (Frost 2009), os membros 
da família Bufonidae, família dos “sapos ver-
dadeiros”, podem ser considerados os mais 
facilmente reconhecíveis, pela pele seca e ru-
gosa, pelo seu deslocamento lento (aos pesa-
dos, curtos e lentos pulos) e, principalmente, 
pela presença de grandes glândulas. As mais 
comuns e de fácil localização, são as glându-
las paratóides, localizadas na cabeça, atrás 
dos olhos, sendo também conhecidas as glân-
dulas paracnêmicas, (localizada nas coxas) e 
outros pequenos agrupamentos distribuídos 
em todo corpo (Figura 1) (Jared et al. 2009, 
Frost 2009, AmphibiaWeb 2009).

Estas glândulas possuem a função princi-
pal de defesa passiva, onde o animal não jorra 
veneno e nem o libera sem necessidade. Fun-
cionam como pequenas “bolsas” com os pó-
ros da saída obstruídos. Quando pressionada 
por uma mordida, por exemplo, libera o vene-
no. Além disso, quando capturados, os sapos 
inflam os pulmões, tentando dificultar sua de-
glutição pelo predador (Jared et al. 2009).  

É visto que muitas aves apresentam a estra-
tégia oportunista de forrageio, onde, mesmo 
apresentando um hábito alimentar preferencial 

Discussão ou mais comum, capturam outras presas, quando têm a chance. Nes-
São poucos os relatos de invertebrados e vertebrados apresando ta nota apresentamos dois registros da predação de aves, que apre-

sapos. No caso dos invertebrados, as baratas d'água, besouros sentam este tipo de estratégia, sobre sapos, em diferentes regiões.
aquáticos e sanguessugas estão entre os mais comuns. Estes pre-
dadores agarram os sapos, geralmente pela região posterior, e de-Resultados
voram-no, nem mesmo passando pelas glândulas de veneno (Had-A primeira observação e registro fotográfico são referentes à 
dad & Bastos 1997, Toledo 2003, Loebmann et al. 2008). predação de Nystalus chacuru sobre Rhinella cf. pombali (Baldis-

No caso dos vertebrados, poucas espécies possuem a capacida-sera et al. 2004). Ocorreu no município de Estrela do Indaiá, Mi-
de de consumi-los, principalmente pela presença das glândulas de nas Gerais, no dia 27 de Setembro de 2008, sendo de autoria de Ri-
veneno. Algumas espécies de serpentes consomem sapos (Ber-cardo Mendes. O momento da predação ocorreu por volta das 12 
narde et al. 2000), entretanto, o gênero Xenodon (Serpentes: Disp-horas da tarde (Figura 3). Na fotografia é possível observar que, 
sadidae) é bastante especializado na predação de bufonídeos, in-pela pressão exercida pelo bico da ave, as glândulas de veneno do 
clusive com dentição modificada para perfurar os pulmões dos sa-anfíbio encontram-se rompidas. Após a captura da presa, o joão-
pos antes da ingestão (Lavilla et al. 1979).bobo permaneceu cerca de um minuto no poleiro, voando em se-

Mãos-pelada (Carnivora: Procyonidae), quando capturam um guida, com o sapo no bico. 
sapo, com suas ágeis patas, manipulam a presa, começando a de-A segunda observação é pertinente à predação de um indivíduo 
vorar-lo pela região abdominal, refutando a cabeça, as glândulas de Rhinella cf. henselli (Lutz 1934) por um espécime de Guira gui-
e um pouco de pele da região dorsal (também com várias glându-ra  (Figura 3). A observação ocorreu no Campus “Capão do 
las de tamanho menor), praticamente virando o anuro pelo avesso Leão” da Universidade Federal de Pelotas, município de Capão 
(Instituto Rã-Bugio 2009, Obs. Pessoal).do Leão, Rio Grande do Sul. O registro ocorreu no dia 21 de Se-

Aves como falcões, gaviões e corujas, também pela habilidade tembro de 2009, por Cláudio Timm, também por volta do meio 
de manipulação apresentada por aves de rapina, consomem a pre-dia. Nesta fotografia pode-se observar o comportamento do sapo 
sa iniciando pelas vísceras, também com o cuidado de não chegar de inflar os pulmões quando ameaçado.       

Perigoso, mas gostoso: Registro 

de “sapos-verdadeiros” por aves
da predação de duas espécies 

Figura 1. Indivíduo fêmea de Rhinella schneideri proveniente de São José do 
Rio Preto, SP. É possível observar a enorme glândula de veneno logo atrás da 

cabeça e as demais glândulas menores ao longo do corpo. Foto FBRG

Figura 2. Predação de Nystalus chacuru sobre um indivíduo de Rhinella cf. pombali no município de Estrela de Indaia, MG. Fotografia Ricardo Mendes

Figura 3. Predação de Guira guira sobre um indivíduo de 
Rhinella cf. henselli no município de Capão do Leão, RS. Fotografia Cláudio Timm
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