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RESUMO 

 

Compreender os níveis de abundância e distribuição espacial das espécies em seus 

habitats é um dos temas centrais em ecologia. Padrões de distribuição espacial das espécies, 

aliados a fatores ambientais, tais como estacionalidade, fornecem informações importantes 

para decifrar as forças que mantém e estruturam a diversidade biológica. Anfíbios anuros 

constituem ótimos pontos de partida para o estudo de assembléias ecológicas, e o fato de 

serem altamente dependentes de variáveis ambientais, torna o estudo destes animais ainda 

mais interessante. Partindo destes pressupostos, nós apresentamos como principal objetivo 

deste estudo fornecer informações sobre riqueza, diversidade, modos reprodutivos e uso de 

microhabitats por uma assembléia de anuros de afloramentos rochosos do semiárido 

brasileiro. As pesquisas de campo foram realizadas de julho de 2010 a julho de 2011 em 

coletas mensais com duração de três dias, no município de Itapipoca-Ceará, na área 

denominada de Sítio Paleontológico Lajinhas. Foram utilizadas as metodologias de busca 

ativa em sítios reprodutivos e encontros ocasionais para demonstrar a riqueza, frequência e 

abundância das espécies. Foram encontradas 19 espécies de anuros, distribuídas em 13 

gêneros de cinco diferentes famílias. A assembléia apresentou um maior número de espécies 

pertencentes à família Leptodactylidae e as espécies mais abundantes foram 

Pseudopaludicola mystacalis, Pleurodema diplolister, Physalaemus albifrons e Scinax x-

signatus. Todas as espécies da assembléia fizeram uso diferencial de microhabitats como 

forma de resistir ao período seco do ano e apresentaram eventos reprodutivos restritos ao 

período chuvoso. A maioria dos padrões encontrados já era esperado para o domínio das 

Caatingas, e demonstram que a anurofauna da Caatinga, independente da fitofisionomia 

abordada, tende a ser similar, utilizando estratégias comportamentais parecidas, apresentando 

flexibilidade comportamental acentuada e grande dependência de chuvas. 

 

Palavras-Chave: Caatinga, Lajeiros, anfíbios, microhabitats, sazonalidade 
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ABSTRACT 

 

Comprehending the levels of abundance and spatial distribution of species in their 

habitats is a central theme in ecology. Spatial patterns of species distribution, combined with 

environmental factors such as seasonality, provide important information to unravel the forces 

that maintain and structure biological diversity. Anuran amphibians are great starting points 

for studying ecological assemblages, and the fact that they are highly dependent on 

environmental variables makes the study of these animals even more interesting. Based on 

these assumptions, we present the main objective of this study to provide information on 

richness, diversity, reproductive modes and use of microhabitats by an assembly of anurans of 

rocky outcrops in Brazilian semi-arid region. The field work was conducted from July 2010 to 

July 2011 in monthly collections lasting three days in the city of Itapipoca, Ceará, in the area 

called Paleontological Site Lajinha. Methodologies were used in an active search and 

occasional encounters at breeding sites to demonstrate the richness, frequency and abundance 

of species. We find 19 anuran species, distributed in 13 genera from five different families, 

most of them with broad occurrence in Brazil and Latin America. The assemblage had a 

greater number of species of the Leptodactylidae family, and the most abundant species were 

Pseudopaludicola mystacalis, Pleurodema diplolister, Physalaemus albifrons and Scinax x-

signatus. All species of the assemblage made differential use of microhabitats as a way to 

resist the dry season, and showed reproductive events restricted to the rainy season. Most 

patterns found were already expected for the Caatinga domain, and we believe that this 

underscores that the Caatinga anuran fauna, in spite of the vegetation type considered, will 

generally be similar, using similar behavioral strategies, with sharp behavioral flexibility and 

heavy reliance on rains. 

 

Keywords: Caatinga, Lajeiros, amphibians, microhabitats, seasonality. 
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Introdução geral 

 
Compreender os níveis de abundância e distribuição espacial das espécies em seus 

habitats é um dos temas centrais em ecologia. Padrões de distribuição das espécies através do 

espaço, aliados a fatores ambientais, como estacionalidade, fornecem informações críticas 

para decifrar as forças que mantém e estruturam assembléias biológicas (HARTE et al., 2005; 

ABRUNHOSA et al.,2006). Informações além da diversidade de espécies podem ser obtidas 

se forem observadas quais são as associações existentes entre composição de espécies e 

fatores locais, incluindo os fatores bióticos, como predação e competição, e ambientais, como 

os relacionados aos fatores climáticos (ABRUNHOSA et al., 2006).  

Uma das principais explicações para a variação na diversidade biológica pode 

estar fundamentada na teoria da heterogeneidade ambiental, que propõe serem os ambientes 

mais complexos estruturalmente detentores de um maior número de espécies, por 

apresentarem maior variedade de locais disponíveis tanto para a alimentação, quanto para 

reprodução e sobrevivência (PIANKA, 1966; 1967; HUSTON, 1994).  Nas últimas décadas, 

diversos estudos têm corroborado esta teoria, relacionando a heterogeneidade à diversidade e 

estrutura vegetacionais (GASCON, 1991; BERNARDE; KOKUBUM, 1999; POMBAL Jr., 

1997; SANTOS et al., 2007), e a diferenças de substrato e clima (BASTAZINI et al., 2007; 

VASCONCELOS et al., 2009).  

Anuros constituem importantes pontos de partida para estudos que testam como a 

heterogeneidade ambiental influencia a dinâmica e diversidade de assembléias 

(ETEROVICK; SAZIMA, 2000; BASTAZINI et al., 2007; VASCONCELLOS; COLLI, 

2009). Este grupo de animais é conhecido por selecionar os habitats que podem lhe 

proporcionar maior sucesso em combinar as características do ambiente com sua aptidão 

física, selecionando ambientes mais favoráveis à captura de presas, proteção contra 

predadores, refúgio e reprodução (MORRIS, 2003; AFONSO; ETEROVICK, 2007; SILVA; 

GIARETTA, 2008).  

Os anuros são considerados bons modelos ecológicos, e estudos que utilizam 

assembléias desses animais têm sido conduzidos em escalas que variam desde amplas áreas 

geográficas, como cadeias montanhosas, até escalas locais, como trabalhos que caracterizam a 

utilização de microhabitats. (ETEROVICK; FERREIRA, 2008). Para Eterovick e Barros 

(2003), a realização de estudos em micro-habitat se dá porque microambientes podem 
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funcionar como uma medida de amplitude de nicho das espécies, além de ser um componente 

importante da aptidão de anuros, uma vez que, muitos aspectos da ecologia e história natural 

destes animais estão diretamente ligados ao contexto ambiental (ETEROVICK, et al. 2010).  

Dentre estes aspectos pode-se destacar que a escolha de habitats favoráveis pelos 

indivíduos constitui uma alternativa viável para sobreviver em regiões onde o clima é 

inconstante (ARZABE, 1999). Anfíbios anuros têm tegumento altamente permeável, o que 

favorece a perda rápida de água em locais de clima quente (AICHINGER, 1987; 

DUELLMAN; TRUEB, 1986). O tegumento permeável, aliado à dependência de água para 

eventos reprodutivos, torna a escolha de habitats um evento que influencia diretamente a 

sobrevivência futura do indivíduo e consequentemente da espécie do qual ele faz parte 

(ARZABE, 1999; WACHLEVSKI et al., 2008).  

A diferenciação na escolha de habitats pelas espécies também tem sido relatada 

como meio de permitir a coexistência entre as espécies, dado que estas ocupam 

microambientes distintos em suas atividades diárias e estacionais, tais como alimentação e 

reprodução (POMBAL Jr, 1997). Para Eterovick e Sazima (2000), a escolha de habitats em 

locais heterogêneos também faz parte de um conjunto de barreiras pré-zigóticas por permitir o 

isolamento reprodutivo das espécies.  

Historicamente, estudos envolvendo assembléias de anuros foram realizados em 

ambientes tropicais (GASCON, 1991; ETEROVICK; BARROS, 2003). No entanto, a maioria 

deles tem se restringido a regiões costeiras e ao longo de grandes rios (CONTE, et al.,2010). 

Estudos envolvendo ambientes xéricos são pouco comuns e restritos a pequenas áreas 

geográficas (CASCON, 1987; ARZABE, 1999; VIEIRA et al. 2007). Dado o pequeno 

número de estudos envolvendo anuros de ambientes semiáridos, a ideia de que há nestes 

ambientes baixa riqueza específica, ou nenhuma, tem sido amplamente difundida 

(VANZOLINI, 1974; 1976; ARAÚJO et al. 2009). No entanto, sabe-se hoje que ambientes 

secos não são pobres em espécies e/ou endemismos (AICHINGER, 1987; ARZABE, 1999; 

RODRIGUES, 2003), o que evidencia a importância de estudos envolvendo esta região.   

Apesar de ser conhecida pela severidade climática, (AB’SABER, 1974), a 

caatinga apresenta particularidades que podem favorecer e sustentar assembléias animais, por 

admitirem a existência de condições microclimáticas úmidas, capazes de permitir a 

sobrevivência dos indivíduos durante todo o ano. Vieira et al. (2007) citam como exemplo os 

afloramentos rochosos, conhecidos como lajeiros, que constituem manchas de 

heterogeneidade que podem atuar como verdadeiras “ilhas” de diversidade no meio da 

caatinga.  
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Levando em conta os pressupostos da teoria da heterogeneidade ambiental 

conforme proposta por Pianka (1966; 1967), apresentamos a hipótese que afloramentos 

rochosos da caatinga disponibilizam o maior número de microambientes para ocupação por 

anuros, seja como principal local de refúgio no período seco, quanto como sítios reprodutivos 

no período chuvoso. Para isto, este trabalho pretende responder as seguintes perguntas: 

• Como está organizada a estrutura da assembléia de anuros estudada em 

relação à composição de espécies e variáveis ambientais? 

• Como se caracteriza a atividade estacional da assembléia de anuros? 

• Ocorre segregação de espécies em relação à disponibilidade de habitats 

no período seco e chuvoso do ano? 

• Quais as diferentes estratégias de escolha de habitat que permitem as 

espécies sobreviverem às intempéries do clima? 

 

Objetivos Gerais 

 

 Este estudo tem como objetivo geral fornecer informações sobre a estrutura, 

composição e uso de microhabitats em uma assembléia de anuros associada a afloramentos 

rochosos do semiárido brasileiro.  

Para tanto se dividiu o estudo em dois capítulos distintos: no primeiro serão 

expostos dados referentes à diversidade, riqueza, composição da assembléia e distribuição 

temporal das espécies. O segundo capítulo versará sobre a heterogeneidade do ambiente, 

padrões de atividade e uso de microambientes para sobrevivência e reprodução pela 

assembléia de anuros de afloramentos rochosos estudada.  
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Capítulo 1 
Anurofauna de um afloramento rochoso em área de Caatinga do 

Nordeste Brasileiro: diversidade e atividade estacional 

 
1  INTRODUÇÃO 

 

O grupo dos anfíbios é um dos melhores representados entre os vertebrados, 

contando com cerca de 6640 espécies, distribuídas em diversas regiões do globo 

(AMPHIBIAWEB, 2011). A região neotropical, segundo Moraes et al. (2007), possui a maior 

diversidade de anfíbios do mundo, o que se deve a presença de ambientes mais heterogêneos 

caracterizados por uma maior oferta de microhabitats (HUSTON, 1994). 

Dentre os anfíbios, a ordem Anura é considerada a mais abundante (VIEIRA et 

al., 2007), apresentando espécies com tegumento permeável, ovos sem casca e reprodução 

estritamente dependente da água (AICHINGER, 1987; ARZABE, 1999; BERTOLUCCI et 

al., 2007). Entre os anuros, Hylidae e Leptodactylidae, são as famílias que detêm o maior 

número de representantes em regiões tropicais (VASCONCELOS; ROSSA-FERES, 2005; 

BERTOLUCCI et al., 2007; SILVA et al.,  2008), ocorrendo maior abundância de Hilídeos 

em ambientes florestados (BERTOLUCCI et al., 2007) e predominância de Leptodactilídeos 

em ambientes abertos, que em geral são melhor adaptadas a inconstâncias do clima, comuns 

em tais locais (AICHINGER, 1987; ARZABE, 1999).  

Flutuações temporais nas condições do clima têm papel primordial na manutenção 

de assembléias de anuros (GIACOMINI, 2007), além disso, fatores físicos, históricos e 

reprodutivos devem ser considerados ao se tentar fornecer uma explicação para os padrões de 

riqueza e diversidade de anuros neotropicais (CAVENDER-BARES; WILCZEK, 2003; 

VASCONCELOS; ROSSA-FERES, 2005), dado que, interações entre chuva, hidroperíodo, 

predação, competição e filogenia são tidos como estruturadores de assembléias, podendo ser 

responsáveis até pelos ciclos de atividades das espécies (ABRUNHOSA et al., 2006; 

SANTOS et al.,  2008).  

Pluviosidade e temperatura encontram-se entre os principais fatores ambientais 

que afetam a distribuição, adaptação e sucesso reprodutivo das espécies em ambientes 

terrestres (ETEROVICK; SAZIMA, 2000; ABRUNHOSA et al., 2006). Padrões de 
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distribuição de anuros relacionados com chuvas já foram encontrados em diversos estudos, 

podendo ser dada uma atenção especial àqueles realizados em ambientes sazonais 

(AICHINGER, 1987; GASCON, 1991; ARZABE, 1999; BERTOLUCCI; RODRIGUES, 

2002; ODA et al., 2009). 

Ambientes abertos e sazonais tendem a ser menos previsíveis e estáveis em 

relação a condições climáticas se comparados a ambientes florestais (INGER; COLWELL, 

1977). Desta forma a oferta de habitats com características climáticas diferenciadas torna-se 

um fator importante na manutenção de assembléias de anuros (ARZABE, 1999; VIEIRA et 

al.,  2007; ODA et al., 2009).  
  Os lajeiros são afloramentos de rocha quase desnuda encontrada nos extremos da 

disponibilidade hídrica e variabilidade geológica da Caatinga, onde sobrevivem plantas nas 

frestas de rocha e acúmulo de sedimentos (FRANÇA et al., 1997). Vieira et al.(2007) 

consideram os lajeiros como locais de estabilidade e heterogeneidade dentro do semiárido, 

visto que eles são capazes de estabelecer condições microclimáticas mais úmidas que podem 

manter facilmente uma flora e fauna mais ricas do que o ambiente ao seu redor. 

Estudos em afloramentos rochosos do semiárido têm sido realizados 

frequentemente com comunidades vegetais (ARAUJO et al., 2008, GOMES; ALVES, 2009; 

2010). Para a fauna são conhecidos estudos com abelhas (RAMALHO et al., 2004), pássaros 

(ROMÃO et al,. 2007), lagartos (ALMEIDA et al., 2008) e anfíbios (CASCON, 1987; 

ARZABE, 1991, VIEIRA et al., 2007). 

As condições microclimáticas de temperatura e umidade dos lajeiros são 

especialmente interessantes para anfíbios, dado que estes animais são bastante susceptíveis a 

altas temperaturas e baixa umidade, sendo favorecidos por habitats onde as características 

microclimáticas são mais amenas (DUELLMAN; TRUEB, 1986).  

A estabilidade climática, e forte heterogeneidade dos afloramentos rochosos 

podem atuar nos processos que influenciam a estruturação de assembléias de anuros. Estudos 

em tais locais podem elucidar, se a anurofauna de ambientes semiáridos tem características 

diferenciadas de composição, e resposta a variáveis climáticas. 

Este trabalho objetiva apresentar informações sobre a composição, diversidade e 

padrões de atividade reprodutiva de uma assembléia de anuros localizada em afloramentos 

rochosos do nordeste brasileiro. 
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2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

O Assentamento Rural Taboca-Lajinha (3º25’03,75”S/ 39º41’31,57”W) localiza-

se a 13 km noroeste da sede do município de Itapipoca, Estado do Ceará, em uma região 

denominada por Oliveira et al.(2007) de “depressão semiárida de Itapipoca”, popularmente 

chamada de Sertão (Figura 1.1).  

 

Figura 1.1: Localização do município de Itapipoca no estado do Ceará; Quadrado vermelho: 

Sítio Paleontológico Lajinhas. 

 

Fonte: www.ipece.ce.gov.br.  

 

No local predomina a vegetação típica de Caatinga, com presença de mata 

arbustiva e predominância de espécies das famílias Cactaceae, Fabaceae, e Euphorbiaceae, 

distribuídas em um solo classificado como argissolo vermelho-amarelo em sua maior parte 
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(XIMENES, 2008). A homogeneidade da paisagem é frequentemente interrompida pela 

presença de afloramentos rochosos constituídos por rochas graníticas, bastante comuns em 

certas áreas de Caatinga, e denominados popularmente de lajedos (XIMENES, 2008).  

De acordo com a classificação de Koppen, a área estudada apresenta clima 

semiárido quente com temperaturas elevadas, escassez de chuvas e grande irregularidade em 

sua distribuição, tendo uma maior concentração de chuvas no período de janeiro a junho e 

seca nos demais meses do ano, com uma média anual que varia de 600 mm a 800 mm (Bsh) 

(FUNCEME, 2011). O índice de chuvas e as médias das temperaturas máximas, médias e 

mínimas mensais para o período de realização do estudo estão mostradas na Figura 1.2.  

 

Figura 1.2: Relação entre pluviosidade (barras) e temperaturas máximas, médias e mínimas (linhas) para o 
Sítio Paleontológico Lajinhas durante o período de julho de 2010 a julho de 2011. 

 

 
Fonte: www.funceme.ce.gov.br 

 

2.2 Coletas de dados 

 

As coletas foram realizadas por uma equipe de três pessoas no período 

compreendido entre os meses de julho de 2010 e julho de 2011, com campanhas de 

concentradas em três dias por mês e esforço amostral ocorrendo nos períodos diurno (8:00 as 
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12:00hs) e noturno (18:00 a 1:00hs, ou enquanto existissem animais vocalizando) em um total 

de 39 dias, equivalente a 439 horas. 

Foram escolhidos para trabalho de campo quatro pontos: Lajeiro do Criminoso 

(LC), Lagoa da Aposta (LA) Lajeiro da Jia (LJ), e Ponto Extra (PE) (Figura 1.3). Os pontos 

escolhidos caracterizavam-se pela presença de corpos de água temporários que detinham as 

poças maiores e de maior complexidade da área (SCOOT; WOODWARD, 1994). 

 

Figura 1.3: Pontos amostrados no Sítio Paleontológico Lajinhas. A: Lajeiro do Criminoso; B: Lagoa da Aposta; 
C: Lajeiro da Jia; D: Ponto extra. 

 

 
Foto: Déborah Praciano de Castro 
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Tabela 1.1: Caracterização e localização dos lajeiros amostrados nas áreas de caatinga de Itapipoca. 
Classificação quanto à duração: Temporário de longa ou curta duração ao Tipo: A- Natural; B- natural com 
modificações; a Vegetação de Entorno: 1- herbácea; 2- arbustiva; 3- macrófitas; 4- agricultura; Quanto à 
presença de corpos de água: lagoas, poças rasas ou poças profundas. 

Fonte: Déborah Praciano de Castro 

 

A abundância de cada espécie foi estimada pelo método de busca ativa em sítio 

reprodutivo (SCOOT; WOODWARD, 1994). Durante o percurso dos perímetros dos corpos 

de água foram contabilizados todos os indivíduos que estivessem ou não realizando alguma 

atividade.  

A ocorrência das espécies foi avaliada conforme Silveira-Neto et al. (1976), que 

classifica as espécies em constantes, quando estão presentes em mais de 50% das amostras, 

acessórias, como aquelas presentes entre 25 e 50% das amostras, e ocasionais, quando 

encontradas em menos de 25% das amostras. A frequência relativa foi obtida dividindo-se o 

número de indivíduos de cada espécie, capturados em todo o período, pelo esforço amostral 

utilizado. 

O período reprodutivo de cada espécie foi determinado com base na vocalização, 

constatação de pares em amplexo e de desovas e de girinos, sendo consideradas como 

espécies com atividade reprodutiva efetiva aquelas que apresentaram pelo menos duas destas 

características. 

Para determinar os padrões reprodutivos as espécies, foram classificadas em dois 

grupos (sensu Wells, 2007): (1) Prolongado - espécies com reprodução por mais de três 

meses, com chegada assincrônica das fêmeas nos locais de reprodução, e defesa de território 

pelos machos e (2) Explosivo - espécies com atividade reprodutiva somente de alguns dias, 

com chegadas sincrônicas de machos e fêmeas nos locais de reprodução e táticas alternativas 

de buscas de fêmeas pelos machos. Os modos reprodutivos foram classificados tomando 

como base Haddad e Prado (2005). 

Área Ponto Coordenadas 
geográficas 

Classificação Tipo Vegetação 
de entorno 

Criminoso LC  03º25'18.6"S /    
39º41'39.2"W          

Temporário de Longa 
duração; Lagoas e 

poças rasas 

A e B 1; 2; 3 

Aposta LA  03º24'58.2"S /  
39º41'31.9"W 

Temporário de longa 
duração; Lagoa 

A 1; 2; 3 

Jia LJ  03º24'57.4"S /  
39º41'27.0"W 

Temporário de Curta 
duração; poças rasas 

A 3 

Extra PE 3º25’03,75”S/ 
39º41’31,57”W 

Temporários de curta 
 Duração; poças rasas 

A 1; 2; 4 
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Material testemunho de exemplares jovens e adultos foi depositado na Coleção de 

Herpetologia da Universidade Federal do Ceará (CHUFC) e a nomenclatura das espécies 

seguiu a proposta de Pyron; Wiens (2011).  

 

2.3 Análises estatísticas 

 

Para verificar a eficiência da amostragem foi construída a curva do coletor e as 

curvas de rarefação de espécies (KREBS, 1999). A riqueza de espécies da área amostrada foi 

estimada por extrapolação da curva de acumulação de espécies, pelos estimadores Chao 1 e 

Jacknife 1, com 500 aleatorizações no programa Estimates, versão 7.5 (COLWELL, 2005). O 

estimador Chao 1 foi calculado por trabalhar com o número de espécies raras dentro da 

amostra, requerendo para isso a abundância de todas as espécies, e o estimador Jacknife 1 por 

se basear na incidência das espécies nas amostras (MAGURRAN, 2004). 

O padrão de distribuição de abundância das espécies foi caracterizado por um 

diagrama de abundância (WHITTAKER, 1965) e analisado pelo teste de ajuste (qui-

quadrado) em quatro modelos de abundância (Broken stick, log normal, séries geométrica e 

logarítmica) (MAGURRAN, 2004), utilizando o programa PAST (HAMMER et al., 2001).  

Para analisar a possível relação entre abundância mensal de anuros e a riqueza de 

indivíduos em atividade de vocalização com as variáveis ambientais (pluviosidade, umidade 

relativa e temperatura) foi utilizada uma regressão múltipla (KREBS, 1999) realizada no 

programa Statistica 7.0, sendo considerado o nível de significância de P ≤ 0,05. Dados de 

pluviosidade foram obtidos em uma estação meteorológica da FUNCEME, distante 13 km da 

área de estudo, e dados de temperatura e umidade foram obtidos em campo com o auxílio de 

um termohigrômetro (Precisão= +/ - 0.3º C; +/ - 1,5 UR). 

A similaridade na distribuição temporal de machos adultos em atividade de 

vocalização foi verificada pelo índice de similaridade de Jacard (Cj) e análise de agrupamento 

pelo método de UPGMA no programa PAST (HAMMER et al., 2001). Foram considerados 

como agrupamentos válidos aqueles com similaridade superior a 0,5. Estes índices de 

similaridade e análise de agrupamento também foram utilizados com o intuito de comparar a 

composição desta assembléia com outras localizadas em ambientes abertos e florestados do 

Brasil (KREBS, 1999). 

Utilizou-se para comparação quatro trabalhos realizados em área de caatinga: 

Cascon (1987), Arzabe (1999), Vieira et al. (2007) e Borges-Nojosa et al. (2010); dois de 

brejos de altitude: Lima (2005) e Borges-nojosa (2007); um realizado em área de cerrado: 
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Borges e Juliano (2007); dois em área de mata atlântica: Juncá (2006) e Canelas e Bertolucci 

(2007); e dois em áreas de tabuleiro litorâneo: Loebmann e Mai (2008) e Borges-leite e 

Borges-Nojosa (in press). 

 

Tabela 1.2: Lista das localidades comparadas com o Sítio Paleontológico Lajinhas. Biomas: Caatinga (SE- 

savana estépica); Brejo de altitude (TNR- Floresta tropical nebular; SE- savana estépica); Cerrado (S- 

Fitofisionomia savânica e campos rupestres); Mata Atlântica (FES- Floresta estacional semidecidual; FOD- 

Floresta ombrófila densa; Campos rupestres); Tabuleiro Litorâneo (S- Fitofisionomia savânica).  

 

Fonte: Déborah Praciano de Castro 

 

3 RESULTADOS  

 

3.1 Riqueza e composição de espécies 

 

Foram registradas 19 espécies de anuros, distribuídas em 13 gêneros de cinco 

famílias: Bufonidae (02), Hylidae (06), Leptodactylidae (09), Microhylidae (01) 

Odontophrynidae (01). O ponto Lajeiro do Criminoso (LC) apresentou a maior riqueza com a 

ocorrência de 15 espécies, os demais pontos, Lagoa da Aposta (LA), Lajeiro da Jia (LJ) e 

Ponto Extra (PE), apresentaram riquezas semelhantes, com 11 espécies cada (tabela 1.3). 

Localidade (estado) Nº de 
espécies 

Bioma Fitofisionomias 
predominantes 

Referências 

Maturéia (PB) 11 Caatinga SE Arzabe (1999) 

São José do Bonfim (PB) 15 Caatinga SE Arzabe (1999) 

Cabaceiras (PB) 18 Caatinga SE Cascon (1987) 

Morrinhos (GO) 26 Cerrado S e Campos rupestres Borges e Juliano (2007) 

Serra do Caraça (MG) 38 Mata atlântica FES; Campos 
rupestres 

Canelas e Bertolucci 
(2007) 

Fazenda Camurugipe (BA) 25 Mata atlântica FOD Juncá (2006) 

Serra da Jiboia (BA) 29 Mata atlântica FOD; Campos 
rupestres 

Juncá (2006) 

Parnaíba (PI) 21 Tabuleiro 
litorâneo 

S Loebmann e Mai (2008) 

São João do Cariri (PB) 16 Caatinga SE Vieira et al. (2007) 

Fazenda Maturi e Formosa 
(CE) 

22 Caatinga SE Borges-Nojosa et 
al.(2010) 

Baturité (CE) 28 Brejo de altitude TNR  Borges-Nojosa (2007) 

Maranguape (CE) 13 Brejo de altitude TNR Lima (2005) 

Taíba (CE) 25 Tabuleiro 
litorâneo 

S Borges-Leite e Borges-
Nojosa (In press) 
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A curva de acumulação de espécies produzida para todo os pontos nos 

afloramentos rochosos do sítio paleontológico Lajinhas e do ponto extra não apresentam 

tendência a estabilização e os estimadores Chao 1 e Jacknife 1 preveem conjuntamente uma 

riqueza situada entre 20 e 23 espécies para a área (Figura 1.4).  

As espécies com maior abundância registradas foram respectivamente 

Pseudopaludicola mystacalis (sensu Cope, 1887) (n= 603), Pleurodema diplolister (Peters, 

1870) (n= 293), Physalaemus albifrons (Spix, 1824) (n= 135) e Scinax x-signatus (Spix, 

1824) (n= 131). Quanto à distribuição de abundâncias, a assembléia se ajustou melhor ao 

modelo log-normal (Qui-quadrado= 2.73; p= 0.43) (Figura 1.5). A espécie P. mystacalis foi a 

mais frequente, seguida de Leptodactylus vastus ocorrendo em todos os meses de coleta e em 

todos os pontos amostrados (FO= 100%) (tabela 1.3). Quanto aos índices de ocorrência, 47% 

das espécies foram consideradas de ocorrência ocasional (n=9), 21% foram consideradas 

acessórias (n= 4) e 32% apresentaram ocorrência constante (n= 6) (tabela 1.3). 

Das 19 espécies registradas no estudo, quase a metade (nove espécies= 47%) é 

considerada como de ampla distribuição no Brasil e América do Sul, apresentando hábitos 

generalistas. Seis espécies (31%) ocorrem tanto na Caatinga quanto no Cerrado e três (16%) 

são consideradas como exclusivas da Caatinga. Uma espécie, Dendropsophus rubincundulus 

(Reinhdart e Lutken, 1861), é tratada como exclusiva do cerrado, com ocorrência ocasional 

em outros domínios, o que equivale a 5% da amostra (tabela 1.3). 

A análise de similaridade de Jaccard demonstrou que a composição de espécies 

desta assembléia, apresentou maior similaridade com áreas inseridas no domínio das 

caatingas, e por consequência baixa similaridade com áreas de Cerrado e Mata Atlântica 

(Figura 1.6). 
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Tabela 1. 3: Espécies de anuros registradas nos pontos do Sítio Paleontológico Lajinhas e Ponto Extra, município 
de Itapipoca- Ceará, no período de julho de 2010 a julho de 2011. N: abundância total; FO= Frequência de 
Ocorrência das espécies por amostra mensal; IC- Índice de Constância: Ac- Acessória, Co- Constante, Oc- 
Ocasional; Pontos amostrados: LC- Lajeiro do Criminoso; LA- Lagoa da Aposta; LJ- Lajeiro da Jia; PE: Ponto 
Extra; DG: Distribuição Geográfica conhecida para a espécie: CA: Caatinga; CE: Cerrado com ocorrência 
ocasional para outros domínios; CC: Caatinga e Cerrado; AD: Ampla distribuição no Brasil e na América do Sul; 
DD: Distribuição desconhecida. 
 

Família Espécie N FO IC PONTO DG 

     LC LA L 

J 

PE  

Bufonidae Bufo granulosus (Spix, 
1824) 

7 46% Ac X X 0 0 CC 

 Bufo jimi (Stevaux, 2002) 48 61% Co X X X X CA 
Hylidae Corytomanthis greeningi 

Boulenger, 1896 
1 7% Oc 0 0 X 0 CC 

 Dendropsophus 
rubincundulus (Reinhdart & 
Lutken, 1862, "1861)  

2 15% Oc X 0 0 0 CE 

 Hypsiboas raniceps (Cope, 
1862) 

1 7% Oc 0 X 0 0 AD 

 Phyllomedusa nordestina 
Caramaschi, 2006 

12 30% Ac X X 0 X CA 

 Scinax x-signatus (Spix, 
1824) 

131 61% Co X X X X AD 

 Trachycephalus typhonius 
(Linnaeus, 1758) 

1 7% Oc 0 0 X 0 AD 

Leptodactylidae Physalaemus albifrons 
(Spix, 1824) 

135 46% Ac X X X X CC 

 Physalaemus cuvieri 
Fitzinger, 1826 

44 23% Oc X 0 X X AD 

 Pleurodema diplolister 
(Peters, 1870) 

293 46% Ac X X X X CC 

 Pseudopaludicola 
mystacalis (sensu Cope, 
1887) 

603 100% Co X X X X AD 

 Leptodactylus fuscus 
(Schneider, 1799) 

50 61% Co X X 0 X AD 

 Leptodactylus 
macrosternum Miranda 
Ribeiro, 1926 

37 61% Co X X X X AD 

 Leptodactylus sp. 5 23% Oc X 0 0 0 DD 

 Leptodactylus troglodytes 
A.Lutz, 1926 

27 7% Oc X 0 0 0 CC 

 Leptodactylus vastus A. 
Lutz, 1930 

96 100% Co X X X X CC 

Microhylidae Elachistocleis piauiensis 
Caramaschi & Jim, 1983 

3 15% Oc 0 0 X 0 CC 

Odontophrynidae Proceratophrys cristiceps 
(Muller, 1884, "1883") 

20 15% Oc X 0 0 X CA 

Fonte: Déborah Praciano de Castro 
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Figura 1.4: Curva de acumulação de espécies para o sítio paleontológico Lajinhas e ponto Extra no período de 

julho de 2010 a julho de 2011, e curva dos estimadores Chao 1 (representados por quadrados) e Jacknife 1 

(representados por losangos) , geradas pelo programa Estimates 7.5 (Colwell 2005) após 500 aleatorizações. 
 

 
Fonte: Déborah Praciano de Castro 

 

Figura 1.5: Diagrama de Whitakker para a distribuição de abundância da assembléia. Foi considerada como 
abundância total o conjunto de espécies coletadas e observadas durante o período de estudo. 

 
Fonte: Déborah Praciano de Castro 
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Figura 1.6: Dendrograma para análise de cluster (UPGMA) seguindo o coeficiente de similaridade de Jaccard 
para seis assembléias em áreas de caatinga: Cabaceiras (PB)- Cascon (1987); Maturéia (PB) e São José do 
Bonfim (PB)- Arzabe (1999); São João do Cariri (PB)- Vieira et al. (2007); Fazendas Maturi e Formosa (CE)- 
Borges-Nojosa et al. (2010); Sítio Paleontológico Lajinhas (CE)- este trabalho; três assembléias em área de Mata 
Atlântica: Serra da Caraça (MG)- Canellas e Bertolucci (2007); Fazenda Camurugipe (BA) e Serra da Jibóia 
(BA)- Juncá (2006); Duas em área de brejos de altitude: Maranguape (CE)- Lima (2005); Baturité (CE)- Borges-
Nojosa (2007); Duas em áreas de tabuleiro litorâneo: Parnaíba (PI)- Loebmann e Mai (2008); Taíba (CE)- 
Borges- Leite e Borges- Nojosa (In press) e uma assembléia em área de cerrado: Morrinhos (GO)- Borges e 
Juliano (2007). Agrupamento amarelo: áreas de Mata Atlântica; Agrupamento laranja: duas áreas de Caatinga e 
duas de Tabuleiro Litorâneo; Agrupamento verde: áreas de Caatinga do estado da Paraíba; Agrupamento azul: 
áreas de Brejos de Altitude.  

 
Fonte: Déborah Praciano de Castro 

 

2.2 Período reprodutivo e atividade de vocalização 

 

Cinco espécies da assembléia preencheram os requisitos básicos propostos por 

Wells (2007) para reprodução prolongada (S. x-signatus, Phyllomedusa nordestina 

Caramaschi, 2006, P. mystacalis, P. albifrons e Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826), visto 
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que vocalizaram durante grande parte do período chuvoso, além de pelo menos duas delas 

terem apresentado atividades amplectante: S. x-signatus e P. mystacalis. Todas as outras 

espécies da assembléia foram caracterizadas como espécies de hábito explosivo, a exemplo de 

P. diplolister.  

Leptodactylus macrosternum Miranda Ribeiro, 1926, Leptodactylus sp., Bufo jimi 

(Stevaux, 2002) e Bufo granulosus (Spix, 1824) não foram observados em atividade de 

vocalização, sendo aqui classificadas como espécies de hábito explosivo. Embora L. 

macrosternum não tenha apresentado atividade de vocalização durante o mês de fevereiro, foi 

observada uma fêmea da espécie guiando um grupo de girinos no ponto LA, exibindo um 

comportamento parental típico do grupo latrans, o que indica ter existido atividade de 

vocalização em dias anteriores a amostragem. Assim, não foi incluída entre as espécies que 

apresentaram atividade efetiva de vocalização neste estudo. 

Machos de 15 espécies de anuros realizaram atividade de vocalização durante o 

período estudado (Tabela 1.4). A atividade de vocalização e reprodução destas espécies esteve 

restrita ao período chuvoso do ano (janeiro a julho), com maior número de espécies 

vocalizando durante o mês de março (11 espécies) no período noturno, com exceção de L. 

vastus, que foi observado em atividade de vocalização também durante o dia, logo após uma 

forte chuva no mês de janeiro, em local próximo a base de campo.  

A análise de agrupamento demonstrou existir pelo menos três grupos de 

sobreposição temporal com respeito à vocalização: (1) espécies que vocalizaram durante todo 

o período chuvoso; (2) espécies que iniciaram o período de vocalização logo após as 

primeiras chuvas e continuaram a fazê-lo por pelo menos dois meses; e (3) espécies que 

vocalizaram durante curtos períodos de tempo no auge do período chuvoso (Figura 1.7). 

Tanto a abundância mensal, quanto a riqueza de espécies em atividade de 

vocalização demonstraram uma relação de causa e efeito com a pluviosidade, não ocorrendo o 

mesmo com as variáveis de temperatura e umidade (Tabela 1.5). 

Os dados obtidos na assembléia estudada e na literatura consultada demonstram 

que as espécies apresentaram cinco modos reprodutivos, conforme Haddad e Prado (2005): 

2 Modo 1: Ovos e girinos exotróficos em corpos de água lênticos: Corytomanthis 

greeningi Boulenger, 1896; D. rubincundulus; Elachistocleis piauiensis Caramaschi e 

Jim, 1983; Hypsiboas raniceps (Cope, 1862); B. granulosus; B. jimi; Proceratophrys 

cristiceps (Muller, 1884); P. mystacalis; S. x-signatus; Trachycephalus typhonius 

(Linnaeus, 1758). 
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3 Modo 11: Ovos em ninho de espuma flutuantes em corpos de água lênticos, girinos 

exotróficos em corpos de água lênticos: L. macrosternum; P. albifrons; P. cuvieri; P. 

diplolister.  

4 Modo 13: Ovos em ninho de espuma flutuante em água acumulada em piscinas 

construídas, girinos exotróficos em corpos de água lênticos: L. vastus. 

5  Modo 24: Ovos arborícolas, dos ovos eclodem girinos exotróficos que caem em 

corpos de água lênticos: P. nordestina. 

6 Modo 30: Ninhos de espuma com ovos e estágios larvais iniciais em subterrâneos 

construídos, após inundação, girinos exotróficos em corpos de água lênticos: 

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799); Leptodactylus troglodytes A. Lutz, 1926. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Déborah Praciano de Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécies meses MR 

 J A S O N D J F M A M J J  

Bufo granulosus   ◊  ◊     ◊ ◊ ◊ ◊ 1 

Bufo  jimi  ◊ ◊  ◊ ◊ ◊     ◊ ◊ ◊ 1 

Proceratophrys cristiceps       ◊ ◊ ○ ○     1 

Corytomanthis greeningi           ○    1 

Dendropsophus rubincundulus          ○     1 

Hypsiboas raniceps            ○   1 

Phyllomedusa nordestina         ○ ○ ○ ○   24 

Scinax x-signatus  ◊  ◊     ○ ○ ○ ● ○ ○ 1 

Trachycephalus typhonius         ○     1 

Physalaemus albifrons        ○ ○ ○ ○ ◊ ◊  11 

Physalaemus cuvieri         ○ ○ ○    11 

Pleurodema diplolister    ◊    ● ● ○ ○ ◊   11 

Pseudopaludicola mystacalis  ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 1 

Leptodactylus fuscus  ◊     ○ ○ ○ ○ ◊ ◊ ◊ 30 

Leptodactylus macrosternum    ◊ ◊   ◊ ●  ◊ ◊ ◊ ◊ 11 

Leptodactylus gr. latrans  ◊ ◊ ◊          13 

Leptodactylus troglodytes         ○      30 

Leptodactylus vastus  ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ○ ○ ○ ◊ ◊ ◊ 13 

Elachistocleis piauiensis          ○ ○    1 

Tabela 1.4: Período de atividade das espécies de anuros registradas no sítio paleontológico Lajinhas, município 
de Itapipoca, Ceará, entre os meses de julho de 2010 e julho de 2011. Símbolos: ◊- animal inativo; ○- animal em 
atividade de vocalização; ●- presença de casais, desovas ou girinos. MR- Modos reprodutivos de acordo com 
Haddad e Prado (2005): 1- ovos e girinos em corpos de água lênticos; 11- Ovos em ninho de espuma flutuantes 
em corpos de água lênticos, girinos exotróficos em corpos de água lênticos; 13: Ovos em ninhos de espuma 
flutuantes em água acumulada em piscinas construídas; 24: Ovos arborícolas, girinos em corpos de água 
lênticos; 30- Ninhos de espuma com ovos e estágios larvais iniciais em subterrâneos construídos. 
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Figura 1.7: Similaridade na ocorrência temporal de machos em atividade de vocalização durante 13 meses de 
amostragem em um conjunto de três afloramentos rochosos e um ponto extra do sítio paleontológico Lajinhas, 
norte do Ceará, realizada no programa PAST (Hammer et al.,  2001), através do índice de similaridade de 
Jaccard com agrupamento “Paired Group”. 1- espécies com vocalização durante todo o período chuvoso 
(vermelho), 2- espécies com vocalização por 2 meses (azul), 3- espécies com vocalização por curto período de 
tempo (amarelo). Relação das espécies da esquerda para direita: Leptodactylus troglodytes (Ltro); 
Dendropsophus rubincundulus (Drub); Trachycephalus typhonius (Tven); Phyllomedusa nordestina (Pnor); 
Physalaemus cuvieri (Pcuv); Leptodactylus vastus (Lvas); Physalaemus albifrons (Palb); Pleurodema diplolister 
(Pdip); Leptodactylus fuscus (Lfus); Proceratophrys cristiceps (Pcri); Elachistocleis piauienses (Epia); Scinax x-
signatus (Sxsg); Pseudopaludicola mystacalis (Pmys); Corythomantis greeningi (Cgre); Hypsiboas raniceps 
(Hran); Leptodactylus sp. (Lsp); Leptodactylus macrosternum (Lmac); Bufo jimi (Rjim); Bufo granulosus 
(Rgran).  

 

 
Fonte: Déborah Praciano de Castro 

 

 

 

 

 
 

 



36 

 

Tabela 1.5: Resultados da regressão múltipla entre abundância mensal das espécies e riqueza de espécies em 
atividade de vocalização, com as variáveis  pluviosidade, temperatura e umidade. Resultados significativos são 
mostrados em negrito. 

Fonte: Déborah Praciano de Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abundância    

 Beta p-valor R² 

Pluviosidade  1.745794 0.0345 60347394 

Temperatura 0.373455 0.446139  

Umidade  -0.823472 0.111978  

Vocalização    

 Beta p-valor R² 

Pluviosidade 0.627285 0.03027 88003798 

Temperatura -0.510723 0.078953  

Umidade -0.168369 0.528948  
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Fotos: Déborah Praciano de Castro, Daniel Cassiano Lima, Maria Juliana Borges-Leite 

Figura 1.8: Espécies de anuros do Sítio Paleontológico Lajinhas: A- Bufo granulosus; B- Bufo jimi; C- Proceratophrys 
cristiceps;  D- Corythomantis greeningi; E- Dendropsophus rubincundulus; F- Hypsiboas raniceps. 
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Fotos: Déborah Praciano de Castro, Maria Juliana Borges-Leite, Daniel Cassiano Lima 
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Figura 1.9: Espécies de anuros do Sítio Paleontológico Lajinhas: G- Phyllomedusa nordestina ; H- Scinax x-signatus; I- 
Trachycephalus typhonius; J- Physalaemus albifrons; L- Physalaemus cuvieri; M- Pseudopaludicola mystacalis. 
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Fontes: Déborah Praciano de Castro; Maria Juliana Borges-Leite 
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Figura 1.10: Espécies de anuros do Sítio Paleontológico Lajinhas: N- Pleurodema diplolister; O- Leptodactylus fuscus; 
P- Leptodactylus macrosternum; Q- Leptodactylus vastus; R- Elachistocleis piauiensis. 
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4 DISCUSSÃO 

 

4.1 Riqueza e composição de espécies 

 

Das seis famílias de anuros observadas nos afloramentos rochosos 

Leptodactylidae foi a melhor representada, o que já foi sugerido como padrão para ambientes 

abertos e sazonais como a Caatinga, em virtude desse grupo melhor se adaptar as 

inconstâncias do clima (ARZABE, 1999; VASCONCELOS ; ROSSA-FERES 2005; VIEIRA 

et al., 2007; BERTOLUCCI et al., 2007; SILVA et al., 2008).  

Dos quatro ambientes amostrados, o LC foi o que apresentou a maior riqueza de 

espécies, o que pode ser explicado pela maior complexidade do ambiente, visto que ele 

apresenta maior número de poças, além de ampla faixa de vegetação tanto em seu interior 

quanto nas bordas. Pianka (1966, 1967) sugere que são esperados maiores índices de riqueza e 

diversidade em ambientes com maior heterogeneidade ambiental. Tal afirmativa é interessante 

para anuros, visto que estes animais selecionam habitats que lhes são mais favoráveis, e 

tornam esta escolha um ponto importante no desencadeamento do seu sucesso reprodutivo 

(ETEROVICK; BARROS, 2003; ETEROVICK; FERREIRA, 2008).  

A maioria das espécies encontradas é considerada como de hábito generalista ou 

de fácil adaptação a ambientes antrópicos, tratando-se de espécies de ampla distribuição no 

Brasil e na América do Sul (ARZABE, 1999; SANTOS et al., 2007). A predominância de 

espécies de ampla distribuição para a Caatinga já foi relatada por outros autores como algo 

comum (CASCON 1987; ARZABE, 1998; 1999; VIEIRA et al., 2007). Rodrigues (2003) 

argumenta que espécies de ampla distribuição podem elucidar muito sobre a história da 

Caatinga e de sua fauna.  

A análise de similaridade entre diferentes assembléias de ambientes abertos e/ou 

florestados demonstrou uma maior proximidade do Sítio Paleontológico Lajinhas, com áreas 

enquadradas dentro do domínio das caatingas, mesmo quando a fitofisionomia destas não é de 

caatinga stricto sensu, tal como a área citada em Loebmann e Mai (2008) e Borges-Leite e 

Borges-Nojosa (In press) que são consideradas como áreas de tabuleiro litorâneo. 

Atenção especial deve ser dada aos brejos de altitude. Segundo Borges-Nojosa 

(2007), os brejos de altitude são áreas que funcionam como ilhas de umidade, recobertas por 

vegetação do tipo florestal, bem diferente da flora do ambiente seco que os circundam. Os 

brejos de altitude estão de fato localizados na região da fitofisionomia da Caatinga, mas 

somente apresentam esta fisionomia nos seus entornos, abrigando na maior parte das suas 
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extensões, áreas relictuais de Mata Atlântica ou Floresta Amazônica. Com respeito aos brejos 

de altitude, embora Baturité e Maranguape estejam inclusos em um grupo maior do cluster, 

que inclui todas as áreas de Caatinga (incluindo Caatinga stricto sensu e demais 

fitofisionomias do domínio), eles demonstram realmente uma menor similaridade com o Sítio 

Paleontológico Lajinhas, visto o pequeno número de espécies compartilhadas, em virtude das 

diferenças no clima e fitofisionomia dos dois locais (LIMA, 2005; BORGES-NOJOSA, 

2007).  

Conforme esperado, as áreas localizadas realmente na Mata Atlântica e Cerrado 

apresentaram poucas espécies compartilhadas, restringindo-se basicamente aquelas 

consideradas de ampla distribuição (AMPHIBIAWEB, 2011) o que pode estar relacionado 

tanto com as diferenças fitofisionômicas entre os biomas, quanto à distância geográfica de 

uma área para outra.  

A curva do coletor não atingiu uma assíntota, o que indica que a riqueza da área 

pode ser maior do que a encontrada neste estudo, com um acréscimo de pelo menos cinco 

espécies segundo os estimadores utilizados.   

Quanto à abundância, quatro das 19 espécies registradas foram mais abundantes, 

correspondendo a 76,2% de todos os indivíduos coletados, enquanto as 15 outras espécies 

registradas compreenderam apenas 23,82% dos espécimes coletados. Podemos supor que 

estas quatro espécies podem desempenhar papéis ecológicos chave no ambiente onde estão 

inseridas. Este padrão de dominância de poucas espécies sobre as demais acarreta uma 

distribuição de “J” invertido na curva de distribuição de abundância de Whittaker, que é o 

padrão esperado para comunidades biológicas (MAGURRAN, 2004).  

A distribuição de abundância seguiu o padrão log-normal. Segundo Magurran 

(2004), a maioria das assembléias biológicas segue esse padrão, o que pode ser explicado pela 

teoria do limite central, que afirma que quando uma grande quantidade de fatores 

independentes tais como os climáticos, age sobre determinada variável (ex: abundância), esta 

tende a adquirir distribuição normal. O modelo log-normal (PRESTON, 1948) é identificado 

como aquele onde à maioria das espécies apresenta abundância intermediária e poucas 

apresentam pequena ou grande abundância (MARTINS; SANTOS, 1999). 
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4.2 Período reprodutivo e atividade de vocalização 

 

Todas as espécies encontradas no estudo vocalizaram apenas durante a estação 

chuvosa. A atividade reprodutiva dos anuros de ambientes neotropicais, em geral, se restringe 

ao período quente e chuvoso do ano e já foi abordada por diferentes autores. Aichinger 

(1987), estudando a anurofauna de um ambiente sazonal na Amazônia Peruana, não encontrou 

nenhuma espécie vocalizando ou reproduzindo com frequência durante o período seco do ano. 

Bertolluci e Rodrigues (2002), ao fazerem levantamento da anurofauna da região de Boracéia 

no Sudeste Paulista, encontraram cerca de 70% das espécies vocalizando e se reproduzindo 

apenas durante o período chuvoso. Já Eterovick e Sazima (2000), em estudo realizado na 

Serra do Cipó, só encontraram atividades de vocalização e reprodução dos indivíduos após as 

primeiras chuvas. Arzabe (1999) argumenta que as populações de anuros podem até vocalizar 

durante o período seco do ano, mas esse fator isolado não é considerado como um indício de 

reprodução. 

O maior número de espécies em atividade de vocalização ocorreu no mês de 

março (11 espécies), que apresentou o maior índice médio de chuvas (358 mm). Tanto o 

número de espécies em atividade de vocalização, quanto à abundância mensal, demonstraram 

uma relação de causa e efeito com a pluviosidade, não ocorrendo o mesmo com umidade e 

temperatura. Segundo Abrunhosa et al. (2006), variáveis ambientais como a temperatura, 

umidade e pluviometria influenciam o período de vocalização de machos e a abundância de 

machos e fêmeas. Para Eterovick e Sazima (2000), anuros respondem imediatamente à 

disponibilidade de água e ao aumento da temperatura. No entanto, os resultados deste estudo 

corroboram em parte com as afirmações acima, dado que a assembléia estudada parece 

responder somente ao aumento nos índices pluviométricos.  

 Embora tenha existido uma forte relação da riqueza de espécies em atividade de 

vocalização com as chuvas, foi observada uma segregação de espécies dentro da estação 

chuvosa, com algumas realizando suas atividades logo após as primeiras chuvas, outras 

somente quando os índices de chuvas eram razoavelmente altos, e umas poucas utilizando 

como período de vocalização toda a estação. Esse padrão de atividades é comum para a 

Caatinga e já foi relatado em outros estudos realizados no domínio (ARZABE 1999; 

ARZABE et al. 1998; VIEIRA et al. 2007; LOEBMANN; HADDAD 2010). 

Somente cinco espécies do estudo vocalizaram de três a quatro meses seguidos, 

sendo consideradas como de hábito prolongado (WELLS, 2007), todas as outras espécies 

podem ser classificadas como explosivas. Wells (2007) considerou como espécies explosivas 
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aquelas onde geralmente os machos formam grandes coros, e onde há chegada sincrônica das 

fêmeas que são buscadas ativamente pelos machos. Prado et al.(2005) afirmam ser o padrão 

explosivo típico de ambientes sazonais, onde os indivíduos precisam aproveitar o período 

favorável para a reprodução, dado que instabilidades climáticas em tais locais são frequentes, 

e eles podem não voltar a reproduzir por longas estações (INGER; COLWELL, 1977). 

Fatores climáticos e adaptações fisiológicas adquiridas evolutivamente podem 

desempenhar um papel importante na determinação do período reprodutivo em anuros 

(AFONSO; ETEROVICK, 2007). Abrunhosa et al. (2006), afirmam que uma espécie pode ter 

padrões temporais de reprodução diferentes se estiverem submetidas a pressões seletivas 

diferenciadas decorrentes de variações climáticas acentuadas de temperatura e precipitação. A 

precipitação parece ser o principal fator que controla o comportamento reprodutivo em anuros 

tropicais, afetando até mesmo os seus ciclos gametogênicos (DUELLMAN; TRUEB, 1986; 

WELLS, 2007).  

 Neste trabalho houve predominância de modos reprodutivos considerados mais 

basais (HADDAD; PRADO, 2005), com mais de 50% das espécies compartilhando o modo 

1., cuja  predominância em assembléia de anuros da Caatinga já havia sido relatada por 

Arzabe (1999) para regiões de Maturéia e São José do Bonfim na Paraíba. Para Prado et 

al.(2005) esse padrão é comum em ambientes sazonais, onde há pouca quantidade de água 

disponível ao longo do ano e onde os indivíduos precisam aproveitar os ambientes que 

disponíveis para que sua reprodução seja efetiva. Outros 42% das espécies compartilharam os 

modos 11, 13 e 30 com desovas ocorrendo em ninhos de espuma. Desovas em ninhos de 

espuma apesar de estarem mais relacionados a atividades anti-predatórias, também podem 

estar ligadas à adaptações para a vida em ambientes sazonais, onde chuvas são imprevisíveis, 

visto que a espuma impede a dessecação dos ovos, quando a água do ambiente deixa de existir 

(AICHINGER 1987; DUELLMAN 1999; PRADO et al. 2005; KOPP et al. 2010). Para Hodl 

(1990) espécies de áreas abertas ou em estado de alteração antrópica irão possuir desovas 

aquáticas ou em ninhos de espuma, enquanto em ambientes florestados o padrão de espécies 

que desovam na vegetação acima dos corpos de água será mais comum. Neste trabalho, 

somente uma das espécies encontradas realiza desova na vegetação (P. nordestina), 

corroborando o padrão encontrado por Hödl (1990). 

Quanto ao período diário de atividades, todas as espécies apresentaram hábito 

noturno. A evolução de atividade noturna em anuros provavelmente está ligada ao ato de 

evitar a dessecação, a que estes animais estariam sujeitos em atividades diurnas, ou como um 
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meio de evitar a predação por meio de predadores visualmente orientados (AICHINGER, 

1987; DUELLMAN; TRUEB, 1986).  

Assim, observamos que de modo geral, a assembléia de anuros do Sítio 

Paleontológico Lajinhas seguiu o padrão temporal de distribuição esperado para regiões 

sazonais como o é a Caatinga, com indivíduos apresentando período reprodutivo restrito a 

estação chuvosa, e comportamento típico de espécies explosivas.  

 

5  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ABRUNHOSA, P. A. WOGEL, H.; POMBAL Jr., J. P. Anuran temporal occupancy in a 
temporary pond from the Atlantic Rain Forest, South-Eastern Brazil. The Herpetological 
Journal,  v.16, n. 2, p.115-122, 2006. 
 
AFONSO, L. G.; ETEROVICK, P. C. Spatial and temporal distribution of breeding anurans 
in streams in southeastern Brazil. Journal of Natural History. v. 41, n. 13-16, p. 949-963. 
2007. 
 
AICHINGER, M. Annual activity patterns of anurans in a seasonal neotropical environment. 
Oecologia. v. 71, n. 4, p. 583-592. 1987. 
 
ALMEIDA, W. O.; FREIRE, E. M. X.; LOPES, S. G. A new species of Pentastomida 
infecting Tropidurus hispidus (Squamata: Tropiduridae) from Caatinga in Northeastern 
Brazil. Brazilian Journal of Biology.  V.68, n. 1, p.199-203. 2008.  
 
AMPHIBIAWEB, 2011. Amphibiaweb: Information on amphibian Biology and conservation. 
[webapplication]. Berkeley, California: Amphibiaweb. Available: http://amphibiaweb.org/. 
Acesso em: 13 de setembro de 2011.  
 
ARAÚJO, F. S.; OLIVEIRA, R. F.; LIMA-VERDE, L. W. Composição, espectro biológico e 
síndromes de dispersão da vegetação de um inselbergue no domínio da Caatinga, Ceará. 
Rodriguésia. v. 59, n.4, p. 659-671. 2008. 
 
ARZABE, C. Reprodução e desenvolvimento larvário de anuros em duas comunidades 
da Caatinga. Unpubl. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 
1991. 
 
ARZABE, C. Reproductive activity patterns of anurans in two different altitudinal sites within 
the Brazilian Caatinga. Revista Brasileira de Zoologia. v. 3, n.16, p. 851-864. 1999. 
 
ARZABE, C.; CARVALHO, C. X.; COSTA, M. A. G. Anuran assemblages in Crasto forest 
ponds (Sergipe state, Brazil): comparative structure and calling activity patterns. 
Herpetological Journal. 8, 111-113. 1998. 
 
BERTOLUCCI, J. BRASSALOTI, R. A. RIBEIRO Jr., W. J. FARIA, M. V. N. V.; 
SAWAKUCHI, H. O. Composição de espécies e similaridades entre taxocenoses de anuros de 
áreas florestais do Sudeste do Brasil. Scientia Agrícola. v. 64, n. 4, p. 364-374. 2007. 



45 

 

BERTOLUCCI, J.; RODRIGUES, M. T. Seasonal patterns of breeding activity of atlantic 
rainforest anurans at Boracéia, Southeastern Brazil. Amphibia-Reptilia.  v. 23, p. 161-167. 
2002. 
 
BORGES, F. J. A.; JULIANO, R. F. Distribuição espacial e temporal de uma comunidade de 
anuros do município de Morrinhos, Goiás, Brasil (Amphibia: Anura). Neotropical Biology 
Conservation. V. 2, n. 1, p. 21-27, 2007. 
 
BORGES-LEITE, M. J.; BORGES-NOJOSA, D. M. Amphibians and reptiles of São Gonçalo 
do Amarante Municipality, west coast of Ceará, Brazil. Checklist. In press. 
 
BORGES-NOJOSA, D. M. Diversidade de Anfíbios e Répteis da Serra de Baturité, Ceará. In: 
Diversidade e Conservação da Biota na Serra de Baturité, Ceará. 1ª Ed. Belo Horizonte, 
MG: MMA/ Fundação Biodiversitas, v. 2, p. 308-309, 2007.  
 
BORGES-NOJOSA, D. M.; PRADO, F. M. V. ; BORGES-LEITE, M. J.; GURGEL FILHO, 
N. M.; BACALINI, P. Avaliação do impacto do  manejo florestal sustentável na herpetofauna 
de duas áreas de caatinga no estado do Ceará. In: GARIGLIO, M. A.; SAMPAIO, E. V. S. B.; 
CESTARO, L. A.; KAGEYAMA, P. Y. (Orgs.). Uso Sustentável e Conservação dos 
Recursos Florestais da Caatinga. Brasília: Serviço Florestal Brasileiro, p.315- 330. 2010. 
 
CANELAS, M. A. S.; BERTOLUCCI, J. Anurans of the Serra do Caraça, southeastern Brazil: 
species composition and phonological patterns of calling activity. Iheringia, Série Zoologia. 
v. 97, n. 1,  p. 21-26. 2007. 
 
CASCON, P. Observações sobre diversidade, ecologia e reprodução na Anurofauna de 
uma área de Caatinga. Unpub. Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba. 
64p. 1987. 
 
CAVENDER-BARES, J.; WILCZEK, A. Integrating micro and macro evolutionary processes 
in community ecology. Ecology. v. 84, n. 3, p. 592-597. 2003.  
 
COLWELL, R. K. Estimates, Version 7.5: Statistical estimation of species richness and 
shared species from samples. Disponível em: http://purl.oclc.org/estimates. 2005. Acesso em: 
17 de julho de 2011. 
 
DUELLMAN, E. W. Distribution patterns of amphibians in South America. In: 
DUELLMAN, W. E. (Ed.). Patterns Of Distribution Of Amphibians: A Global 
Perspective. The johns Hopkins University. P. 255-328. 1999. 
 
DUELLMAN, W. E.; TRUEB, L. Biology of Amphibians. The Johns Hopkins University 
Press. 670p. 2ª Ed. 1986. 
 
ETEROVICK, P. C.; BARROS, S. I. Niche occupancy in Southeastern Brazilian tadpole 
communities in montane-meadow streams. Journal of Tropical Ecology.  v.19, p. 439-448. 
2003. 
 
ETEROVICK, P. C.; FERREIRA, A. D. M. Breeding habitat and microhabitat choices by 
male and female frogs: are there differences between and seasons?. Herpetologica.  V. 64, n. 
4, p.397-405. 2008. 



46 

 

 
ETEROVICK, P. C.; SAZIMA, I. Structure of an anuran community in a montane meadow in 
southeastern Brazil: effects of seasonality, habitat, and predation. Amphibia-Reptilia. v. 21, 
p.439-461. 2000. 
 
FRANÇA, F.; MELO, E.; SANTOS, C.C. Flora de inselbergs da região de Milagres, Bahia, 
Brasil: I. Caracterização da vegetação e lista de espécies de dois inselbergs. Sitientibus. v.17, 
p.163-184. 1997. 
 
FUNCEME. Gráficos de chuvas dos postos pluviométricos. Disponível em: 
www.funceme.br/areas/monitoramento/grafico-de-chuvas-dos-postos-pluviometricos. Acesso 
em: 05 de setembro de 2011. 
 
GASCON, C.  Population and community-level analysis of species occurrences of Central 
Amazonian Rain Forest tadpoles.  Ecology. v. 72, n. 5, p. 1731-1746. 1991. 
 
GIACOMINI, H. C. Os mecanismos de coexistência das espécies como vistos pela teoria 
ecológica. Oecologia Brasiliensis. v.11, n.4, p. 521-543. 2007.  
 
GOMES. P.;  ALVES, M. Floristic and vegetational aspects of an inselberg in the semi-arid 
region of northeast Brazil. Edinburgh Journal of Botany. V. 66, n. 2, p.329-346. 2009. 
 
GOMES, P.; ALVES, M.  Floristic diversity of two crystalline rock outcrops in the Brazilian 
northeast semi-arid region.  Revista Brasileira de Botânica.  V.33, n. 4, p. 661-676. 2010. 
 
HADDAD, C. F. B.; PRADO, C. P. A. Reproductive modes in frogs and their unexpected 
diversity in the Atlantic forest of Brazil. Bioscience.  V.55, n. 3, p. 207-217. 2005. 
 
HAMMER, HARPER, D. A. T.; RYAN, P. D. Past: Paleontological Statistics Software 
Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica. V. 4, n. 1, p. 9. 2001. 
 
HODL, W. Reproductive Diversity in Amazonian Lowland Frogs. Fortschritte der Zoologie. 
38, 41-60. 1990. 
 
HUSTON, M. A. Biological Diversity: The Coexistence of Species on Changing 
Landscapes. Cambridge, University Cambridge, 681p. 1994. 
 
INGER, R. F.; COLWELL, R. K.  Organization of contiguous communities of amphibians 
and reptiles in Thailand. Ecological Monographs. v. 47,  p. 229-253. 1977. 
 
JUNCÁ, F. A. Diversidade e uso de habitat por anfíbios anuros em duas localidades de Mata 
Atlântica, no norte do estado da Bahia. Biota Neotropica. v. 6, n. 2, p. 1-17. 2006. 
 
KREBS, C. J. Ecological Methodology. Addison Wesley Educational Publishers, Menlo 
Park. 1999. 
 
LIMA, D. C. A bananicultura na área de proteção ambiental da Serra de Maranguape- 
CE e suas implicações no ambiente físico, humano e na biodiversidade. Unpublic. 
Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Ceará, 2005.  
 



47 

 

LOEBMANN, D.; HADDAD, C. F. B. Amphibians and reptiles from a highly diverse area of 
the Caatinga domain: composition and conservation implications. Biota Neotropica. v.10, n. 
3,  p.  227-256. 2010. 
 
LOEBMANN, D.; MAI, A. C. G. Amphibia, Anura, Coastal Zone, State of Piaui, 
Northeastern Brazil. Check list. V. 4, n. 2, p. 161-170, 2008. 
 
MAGURRAN, A. E. Measuring Biological Diversity. Blackwell Publishing Company. 
256p. 2004.  
 
MARTINS, F. R.; SANTOS, F. A. M. Técnicas usuais de estimativa da biodiversidade. 
Holos. V.1, p. 236-267. 1999.  
 
MORAES, R. A. SAWAYA, R. J.; BARRELLA, W.  Composição e diversidade de anfíbios 
anuros em dois ambientes de Mata Atlântica no Parque Estadual Carlos Botelho, São Paulo, 
Sudeste do Brasil. Biota Neotropica. v. 7, n. 2, p. 27-36. 2007. 
 
ODA, F. H.; BASTOS, R. P.; LIMA, M. A. C. S. Taxocenose de anfíbios anuros no cerrado 
do Alto Tocantins, Niquelândia, Estado de Goiás: diversidade, distribuição local e 
sazonalidade. Biota Neotropica. v. 9, n. 4, p. 219-232. 2009. 
 
OLIVEIRA, S. B. P.; LEITE, F. R. B.; BARRETO, R. N. C. Sistemas e subsistemas 
ambientais do município de Itapipoca-Ce. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento 
Remoto, 13., Florianópolis. Anais..., Florianópolis: INPE, p. 4103-4110. 2007. 
 
PIANKA, E. C. Latitudinal gradientes in species diversity: a review of concepts. American 
Naturalist. 100 (910), 33-46. 1966. 
 
PIANKA, E. C. On lizard species diversity: North American Flatland deserts. Ecology. 48 
(3), 333-351. 1967. 
 
PYRON, A. R.; WIENS, J. J. A large-scale phylogeny of Amphibia including over 2800 
species, and a revised classification of extant frogs, salamanders, and caecilians. Molecular 
Phylogenetics and Evolution. V. 61, p. 543-583, 2011.  
 
PRADO, C. P. A. UETANABARO, M.; HADDAD, C. F. B.  Breeding activity patterns, 
reproductive modes, and habitat use by anurans (Amphibia) in a seasonal environment in the 
Pantanal, Brazil. Amphibia- Reptilia. v. 26, p. 211-221. 2005. 
 
PRESTON, F. W. The commonness and rarity of species. Ecology. v. 29, p. 254-283. 1948.  
 
RAMALHO, M.; BATISTA, M. A.; SILVA, M. Xylocopa (Monoxylocopa) abbreviata Hurd 
& Moure (Hymenoptera: apidae) e Encholirium spectabile (Bromeliaceae): Uma associação 
estreita no Semi- Árido do Brasil Tropical. Neotropical Entomology.  V.33, n. 4, p.  417-
425. 2004. 
 
RODRIGUES, M. T. Herpetofauna da caatinga. In: LEAL, I. R.; TABARELLI, M.; SLIVA, 
J. M. C. (Orgs.). Ecologia e Conservação da Caatinga. Ed. Da UFPE. 2003. 
 



48 

 

ROMÃO, L. R.;  HUGHES, F. R.;  VIEIRA, A. M. C.; FONTES, E. C. Autoecologia de 
Cabeça-de- frade (Melocactus ernestii Vaupel) em duas áreas de afloramento na Bahia. 
Revista Brasileira de Biociências.  V. 5, n. 1, 738-740. 2007. 
 
SANTOS, T. G. KOPP, K. SPIES, M. R. TREVISAN, R.; CECHIN, S. Z. Distribuição 
temporal e espacial de anuros em área de Pampa, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Iheringia, 
Série Zoologia. v. 98, n. 2, p. 244-253. 2008. 
 
SCOTT Jr, N. J.; WOODWARD, B. D. Surveys at breedings sites. In: HEYER, W. R.; 
DONNELY, M. A.; McDIARMID, R. W.; HAYEK, L. A. C.; FOSTER, M. S. (Eds.). 
Measuring and Monitoring Biological Diversity- Standard Methods for Amphibians. 
Washington & London, Smithsonian Institution, p. 84-92. 1994. 
 
SILVA, R. A.; MARTINS, I. A.; ROSSA-FERES, D. C. Bioacústica e sítio de vocalização 
em taxocenoses de anuros de área aberta no noroeste paulista. Biota Neotropica. v. 8, n.3, p. 
123-134. 2008. 
 
SILVEIRA-NETO, S.; NAKANO, O.; BARBIN, D.; NOVA, N. A. V. Manual de Ecologia 
dos Insetos. São Paulo, Editora Agronômica Ceres. 419p. 1976. 
 
VASCONCELOS, M. M.; COLLI, G. R. Factors affecting the population dynamics of two 
toads (Anura: Bufonidae) in a seasonal Neotropical Savanna. Copeia.  v. 2, p. 266-276. 2009. 
 
VASCONCELOS, T. S.; ROSSA-FERES, D. C. Spatial and temporal distribution, and 
diversity of anurans (Amphibia, Anura) in Nova Itapirema, Northeastern São Paulo State, 
Brazil. Biota Neotropica.  v. 5, n. 2, 2005. 
 
VIEIRA, W. L. S.; ARZABE, C.; SANTANA, G. G. Composição e distribuição espaço-
temporal de anuros no Cariri Paraibano, Nordeste do Brasil. Oecologia Brasiliensis. v.11, n. 
3, p. 383-396. 2007. 
 
WELLS, K. D. The Ecology and Behavior of Amphibians.  Chicago. The University of 
Chicago Press. 1162p. 2007. 
 
WHITTAKER, R. H. Dominance and diversity in land plant communities. Science. V. 147, p. 
250-260. 1965.  
 
XIMENES, C. L. Tanques fossilíferos de Itapipoca, Ce- Bebedouros e cemitérios de 
megafauna pré-histórica. In: WINGE, M.; SCHOBBENHAUS, C.; SOUZA, C. R. G.; 
FERNANDES, A. C. S.; BERBERT-BORN, M.; QUEIROZ, E. T. (Edit.). Sítios geológicos e 
paleontológicos do Brasil. Disponível em: www.unb.br/ig/sigep/sitio014/sitio014.pdf. 
Acesso em 10 de março de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

Capítulo 2 
Diversidade e utilização de habitats em uma assembléia de anuros 

de afloramentos rochosos do Nordeste do Brasil 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ambientes neotropicais são conhecidos por sustentar uma rica fauna de anfíbios 

(AICHINGER, 1987; DUELLMAN; TRUEB, 1986; BERTOLUCCI; RODRIGUES, 2002), 

dado que apresentam elevada complexidade estrutural por oferecerem um maior número de 

microhabitats (PIANKA, 1966, 1967; HARTE et al., 2005; SANTOS et al., 2007).  

Táxons animais em geral selecionam os microhabitats que podem lhes 

proporcionar maior sucesso em atividades como alimentação, proteção contra predadores e/ou 

refúgio às inconstâncias do clima (AFONSO; ETEROVICK, 2007). As estratégias de seleção 

de habitat pelas espécies permitem a coexistência destas e estão sujeitas a seleção natural, 

onde indivíduos que tem forte aptidão reprodutiva ou que conseguem sobreviver em 

ambientes adversos podem ser favorecidos (MORRIS, 2003; SILVA; GIARETTA, 2008).  

A escolha de habitats específicos está relacionada a características morfológicas, 

fisiológicas e comportamentais das espécies e também a interações bióticas que ocorrem no 

ecossistema (ARZABE, 1999; ETEROVICK; BARROS, 2003; VASCONCELOS; ROSSA-

FERES, 2005).  

Historicamente, estudos envolvendo assembléias de anuros no Brasil estão 

restritos aos ambientes costeiros localizados em áreas de Mata Atlântica do sudeste brasileiro 

e ao longo de grandes rios (HADDAD, 1998; ABRUNHOSA et al., 2006; SANTOS et al., 

2009; CONTE et al., 2010). No entanto, o número de estudos que focam na procura de 

padrões de distribuição espacial em microhabitats tem aumentado consideravelmente na 

última década (BERTOLUCCI; RODRIGUES, 2002; ETEROVICK; BARROS, 2003; 

PRADO; POMBAL JR., 2005; ETEROVICK; BARATA, 2006; KOPP; ETEROVICK, 2006; 

AFONSO; ETEROVICK, 2007; ETEROVICK; FERREIRA, 2008; ETEROVICK et al., 

2008).   

Para Eterovick & Barros (2003), microambientes podem funcionar como uma 

medida da amplitude do nicho das espécies, sendo um componente importante da aptidão de 
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anuros, uma vez que o sucesso reprodutivo depende em parte do contexto ambiental, não 

sendo restrito somente a herança filogenética (CRUMP, 1971; HODL, 1977; DUELLMAN; 

TRUEB, 1986). Eterovick et al. (2008) enfatizaram esta afirmativa ao proporem que muitos 

aspectos da ecologia e história natural de anuros podem ser explicados pelo uso de 

microhabitats. 

A escolha de habitats favoráveis por anuros, além de manter influência sobre os 

eventos reprodutivos, parece estar diretamente ligada a alternativas de sobrevivência a 

inconstâncias do clima (ARZABE, 1999), ocorrendo diferenças no uso de microambientes 

tanto por girinos quanto por adultos nos diferentes períodos do ano (ETEROVICK et al,. 

2008; WACHLEVSKI et al,. 2008).  

Em ambientes semiáridos como a Caatinga, a oferta de microhabitats com 

particularidades climáticas diferenciadas pode favorecer e sustentar uma comunidade de 

anuros diversificada, mesmo no período do ano em que as chuvas são escassas (AFONSO; 

ETEROVICK, 2007). Vieira et al. (2007) citam como exemplo deste tipo de ambiente os 

afloramentos rochosos conhecidos como lajeiros, por serem locais onde as condições 

ambientais são mais amenas do que as do ambiente onde estão inseridos. 

Partindo da premissa que anuros selecionam habitats propícios a sua 

sobrevivência durante o período seco do ano e microhabitats de reprodução durante o período 

chuvoso, este estudo teve como objetivos: (1) Avaliar o uso de microambientes pelas espécies 

de anuros nos diferentes períodos do ano, visando detectar padrões de segregação espacial 

relacionados à disponibilidade de habitats no período seco e chuvoso do ano; (2) Analisar as 

diferentes estratégias comportamentais utilizadas pelos anuros durante o período seco. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de julho de 2010 a julho de 

2011 no município de Itapipoca, região norte do estado do Ceará, em área denominada por 

Ximenes (2008) de Sítio Paleontológico Lajinhas (3º25’03,75”S/ 39º41’31,57”W) (figura 

2.1).  
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Figura 2.1: Localização do município de Itapipoca-Ceará. O sítio paleontológico Lajinhas é mostrado pelo 

quadro vermelho no mapa a direita. 

 

Fonte: www.ipece.ce.gov.br  

 

De acordo com a classificação de Koppen a área estudada apresenta clima 

semiárido quente com temperaturas elevadas, escassez de chuvas e grande irregularidade em 

sua distribuição, tendo uma maior concentração de chuvas no período de janeiro a junho e 

seca nos demais meses do ano, com uma média anual pluviométrica variando entre 600 mm e 

800 mm (FUNCEME, 2011). (Figura 2.1). Os índices de chuvas e as médias das temperaturas 

máximas e mínimas mensais para o período de estudo estão mostradas na Figura 2.2.  

Quanto à vegetação, há presença de uma fitofisionomia típica de caatinga 

arbustiva aberta, com predomínio de espécies da família Cactaceae, Fabaceae e 

Euphorbiaceae, distribuídas em um solo classificado como argissolo vermelho-amarelo em 

sua maior parte (XIMENES, 2008).  

A homogeneidade da paisagem é frequentemente interrompida pela presença de 

afloramentos rochosos constituídos por rochas graníticas, e denominados popularmente de 

lajedos e /ou lajeiros. Nas áreas de lajeiros estão localizadas várias depressões de rocha tanto 

naturais, formadas por processos intepéricos ao longo de milhares de anos, quanto escavadas 
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após programas de pesquisa com fósseis da megafauna (XIMENES, 2008), e que servem 

como ambientes de reprodução para muitos anuros da região.  

 

Figura 2.2: Relação entre pluviosidade (barras) e temperaturas máximas, médias e mínimas (linhas) para a área 
de estudo durante o período de julho de 2010 a julho de 2011. 

 
Fonte: www.funceme.ce.gov.br  

 

Com o intuito de estudar a distribuição espacial e microespacial das espécies de 

anuros, foram escolhidos para trabalho de campo três lajeiros e um ponto em área próxima 

aos afloramentos. Todos os pontos são caracterizados pela presença de corpos de água 

temporários (Figura 2.3). Os pontos de amostragem escolhidos foram às poças maiores e de 

maior complexidade (SCOOT; WOODWARD, 1994). A definição de complexo adotada 

neste estudo está diretamente ligada com variáveis que conferem maior heterogeneidade ao 

ambiente, tais como: presença de vegetação aquática ou terrestre, fendas em rochas, e poças 

de tamanhos diferentes, fossem elas pequenas ou grandes. Tais habitats são caracterizados a 

seguir: 

• Ponto 01- Lajeiro do Criminoso (LC): (03º25’18.6”S / 039º41'39.2"W), 

Ambiente temporário de longa duração, e o maior dos afloramentos rochosos encontrados na 

área de estudo, com 10 m de altura no ponto mais alto. Contém cerca de 40 poças com 

tamanho variado, e duas lagoas com sedimento acumulado, o que permite a existência de 

vasta vegetação incrustrada no sedimento e frestas de rocha.  

• Ponto 02- Lagoa da Aposta (LA): (03º24'58.2"S / 039º41'31.9"W), Ambiente 

temporário de longa duração, com topografia mais plana que o sítio anterior, e  presença de 

cerca de 5 lagoas pequenas interligadas ou não, além de pequenas poças sobre a rocha. 
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Apresenta pequeno número de cactáceas, bromeliáceas e vegetação arbustiva, porém tem 

presença maciça de macrófitas aquáticas em seu interior, com 100% de cobertura em algumas 

lagoas.  

• Ponto 03- Lajeiro da Jia (LJ): (03º24'57.4"S / 39º41'27.0"W), Ambiente 

temporário de curta duração, contém cerca de 5 poças, com profundidade máxima de 8m. Não 

apresenta vegetação arbustiva em seu interior, mas acumula grande quantidade de macrófitas 

aquáticas durante o período chuvoso.  

• Ponto 04- Ponto extra (PE) (3º25’03,75”S/ 39º41’31,57”W): Ambiente 

temporário de curta duração, situados em ambiente sem afloramentos rochosos. Quanto à 

vegetação apresenta presença maciça de indivíduos das famílias Cactaceae, Bromeliaceae e 

Euphorbiaceae.  

 

• Figura 2.3: Pontos amostrados durante o trabalho de campo  no Sítio Paleontológico Lajinhas. A: Lajeiro do 
Criminoso; B: Lagoa da Aposta; C: Lajeiro da Jia; D: Ponto extra. 

 

 
Fotos: Déborah Praciano de Castro 
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2.2 Coleta e análise de dados 

 

Os dados foram coletados no período de julho de 2010 a julho de 2011 em visitas 

mensais, totalizando 39 noites de coleta, equivalentes a um esforço amostral total de 429 

horas. Para o registro das espécies foram utilizados os métodos de busca ativa em sítio 

reprodutivo (SCOOT; WOODWARD, 1994) e procura auditiva (ZIMMERMAN, 1994), 

sendo contabilizados todos os indivíduos que estivessem ou não realizando alguma atividade, 

durante o percurso dos perímetros dos corpos de água. 

A diversidade de espécies em cada corpo de água (diversidade alfa) foi 

determinada pelo índice de Simpson (KREBS, 1999), utilizando o programa R, sendo 

considerada para a análise a abundância total de indivíduos de cada espécie, em cada corpo de 

água. 

A diferença na composição das espécies entre os corpos de água (diversidade 

beta) foi determinada pela aplicação do coeficiente de similaridade de Jaccard 

(MAGURRAN, 1988; KREBS, 1999) no programa R, e foi considerado que valores de 

coeficiente Cj > 0,5 seriam indicativos de alta substituição de espécies entre os pares de 

corpos de água comparados. A equitabilidade na abundância das espécies foi calculada para 

cada corpo de água, pelo índice de Pielou (ZAR, 1999).  

A abundância nas populações nos diversos corpos de água foi comparada pela 

aplicação do índice de similaridade de Morisita-Horn, com posterior análise de agrupamento 

pelo método de média não ponderada (UPGMA), realizado no PAST (HAMMER et al., 

2001). 

O uso de habitats foi determinado para cada espécie por sua amplitude de nicho 

calculada pelo índice de Levins, que dá um maior peso aos recursos mais abundantes 

(KREBS, 1999). Cuja fórmula é apresentada pela equação: 

 

B= 
�²

∑��²
 

Onde:  

B= Índice de Levins de Largura do Nicho; 

Nj: Número total de Indivíduos encontrados utilizando o recurso j; 

Y=S Nj: Total numérico de indivíduos amostrados. 
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Para esta análise utilizamos o conceito de habitat e microhabitat adotado por 

Eterovick et al. (2008), que considera hábitat e/ou microhabitat o local exato onde o indivíduo 

foi encontrado, sendo incluídas na análise, somente as espécies que estavam presentes em dois 

ou mais habitats. As espécies com valores de amplitude de nicho entre 0 e 0.500 foram 

consideradas especialistas, entre 0.501 e 0.700 foram consideradas intermediárias e as com 

valores entre 0.701 e 1.0 foram consideradas generalistas. Para verificar se a amplitude de 

nicho para o uso de habitat estava relacionada ou não com a abundância das populações de 

anuros da área, foi realizado um teste de correlação de Spearman (ZAR, 1999) no programa 

PAST (HAMMER et al., 2001).  

A sobreposição de nicho foi testada por meio de uma análise de similaridade de 

Morisita-Horn, realizada no programa PAST (HAMMER et al., 2001), e por uma análise de 

agrupamento por média não-ponderada (UPGMA), para verificar quais espécies formavam 

agrupamentos relacionados ao uso e partilha de habitat.  

Foi realizada uma Análise de Espécies Indicadoras (ISA) (DUFRÊNE; 

LEGENDRE, 1997) no programa PC ORD para Windows 6.0 (MCCUNE; MEFFORD, 1999) 

para cada microhabitat onde as espécies foram encontradas. A ISA fornece uma solução para 

o problema da avaliação de espécies que estão associadas a um grupo de amostras, dado que 

combina informações sobre a abundância de espécies em um determinado habitat e a sua 

fidelidade de ocorrência para esse grupo, produzindo valores de indicador para cada espécie 

por categoria de habitat, variando de 0 (nenhuma indicação) a 100 (indicação perfeita) 

(MCCUNE; MEFFORD, 1999). A significância estatística da ISA foi avaliada por um teste 

de permutação de Monte Carlo com 10.000 aleatorizações e espécies presentes em mais da 

metade dos habitats foram excluídas da análise por já serem consideradas indicadoras para 

tais locais.  

Para analisar qual o efeito de variáveis relacionadas ao uso de habitat sobre o 

agrupamento de espécies foi realizada uma Análise de Componentes Principais (PCA) no 

programa Statistica 7.0, sendo utilizada para tal dados referentes à profundidade no local onde 

as espécies foram encontradas, altura em relação à água, e distância horizontal para a água.  

Para determinar se a riqueza de espécies de cada corpo de água estava associada à 

heterogeneidade do ambiente, ela foi comparada aos descritores, utilizados para determinar a 

morfologia dos habitats. A determinação dos descritores ambientais de cada ponto amostrado 

neste estudo foi realizada na estação chuvosa com base nos seguintes parâmetros: 

a) Tamanho do lajeiro: 1= pequeno (até 300m ²), 2= médio (de 301 a 600 m² ) e 

3= grande (acima de 601 m ²); 
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b) Altura predominante da vegetação: 1= 0 a 30 cm, 2= 31-60 cm, 3= 61- 90 cm, 

ou 4= 91-120 cm;  

c) Porcentagem da superfície da poça recoberta por vegetação: 1= 0%, 2= 25%, 

3= 50%; 4= 75% ou 5= 100%; 

d) Tipos de vegetação no interior do lajeiro: 1- VHR: Vegetação Herbácea 

Rasteira; 2- VHE: Vegetação herbácea ereta; 3- M= macrófitas; 4- CAC- Cactáceas; 5- BRO- 

Bromeliáceas; 6- Var= Vegetação arbustiva. 

e) Média da profundidade das poças: 1= rasa (até 60 cm); 2= Média (de 61 a 120 

cm); 3= Profunda (acima de 121 cm); 

f) Hidroperíodo: 1- temporário de curta duração, 2= temporário de longa duração. 

Baseados na classificação de Vasconcelos e Rossa-Feres (2005), os lajeiros 

caracterizados com até dois descritores de pontuação 3-6 foram considerados de baixa 

heterogeneidade, já os lajeiros com pelo menos seis descritores de pontuação 3 – 6 foram 

considerados de alta heterogeneidade ambiental. Pontos que apresentaram entre três a cinco 

descritores de pontuação 3-6 foram considerados lajeiros de heterogeneidade intermediária. 

 Todos os animais coletados (exemplares em fase larval ou adultos) foram 

depositados na Coleção de Herpetologia da Universidade Federal do Ceará (CHUFC) e para 

nomenclatura das espécies seguimos Pyron e Wiens (2011).  

 

3 RESULTADOS 

 

3.1 Utilização dos pontos de amostragem 

 

Durante o trabalho de campo foram registradas 19 espécies de anuros distribuídas 

em 13 gêneros de cinco famílias, conforme nomenclatura sugerida por Pyron; Wiens (2011). 

A tabela 2.1 apresenta a distribuição das espécies nos pontos de amostragem escolhidos. 
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Tabela 2.1: Distribuição das espécies de anuros em quatro pontos amostrados no Sítio Paleontológico Lajinhas 
durante o período de julho de 2010 a julho de 2011. LC: Lajeiro do Criminoso; LA: Lagoa da Aposta; LJ: 
Lajeiro da Jia; PE: Ponto extra.  

Espécies Sítio Temporário 

 LC LA LJ PE 

Bufo granulosus (Spix, 1824). X X   

Bufo jimi (Stevaux, 2002) X X X X 

Proceratophrys cristiceps (Muller, 1884, "1883") X   X 
Corytomanthis greeningi Boulenger, 1896.   X  

Dendropsophus rubincundulus (Reinhdart & Lutken, 1862, 
"1861") 

X    

 Hypsiboas raniceps (Cope 1862)  X   

Phyllomedusa nordestina Caramaschi, 2006. X X  X 

Scinax x-signatus (Spix, 1824). X X X X 

Trachycephalus typhonius (Laurenti, 1768).   X  

Physalaemus albifrons (Spix, 1824). X X X X 

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826. X  X X 

Pleurodema diplolister (Peters, 1870). X X X X 

Pseudopaludicola mystacalis (sensu Cope, 1887) X X X X 

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799). X X  X 

Leptodactylus macrosternum Miranda Ribeiro, 1926. X X X X 

Leptodactylus sp. X    

Leptodactylus troglodytes A. Lutz, 1926. X    

Leptodactylus vastus A. Lutz, 1930. X X X X 

Elachistocleis piauiensis Caramaschi & Jim, 1983,   X  

TOTAL: 19 espécies 15 11 11 11 

Fonte: Déborah Praciano de Castro 

 

O número de espécies que utilizou um determinado sítio variou entre 11 (LA; LJ; 

PE) até 15 no sítio LC. Sete espécies utilizaram os quatro pontos de amostragem da área de 

estudo: Bufo jimi, Leptodactylus macrosternum, Leptodactylus vastus, Physalaemus albifrons, 

Pleurodema diplolister, Pseudopaludicola mystacalis e Scinax x-signatus. Seis outras 

espécies utilizaram apenas um dos corpos de água: Corythomantis greeningi, Dendropsophus 

rubincundulus, Elachistocleis piauienses, Hypsiboas raniceps, Leptodactylus sp. e 

Trachycephalus typhonius. As demais espécies utilizaram dois ou três dos pontos amostrados, 

seja como habitats de sobrevivência no período seco do ano, ou como microhabitats 

reprodutivos no período chuvoso. 

A diversidade de espécies em cada corpo de água (diversidade alfa), determinada 

pelo índice de Simpson, demonstrou que embora PE apresente riqueza similar aos pontos LA 

e LJ e menor do que LC, ele apresentou uma maior diversidade (Tabela 2.2).  Quanto à 
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equitabilidade demonstrada pelo índice de Pielou, o ponto PE também foi aquele que 

apresentou índices mais altos (Tabela 2.2).  

 

Tabela 2.2: Riqueza, diversidade alfa calculada pelo índice de Simpson e equitabilidade obtida pelo índice de 
equitabilidade de Pielou para quatro pontos de amostragem do Sítio Paleontológico Lajinhas, Itapipoca- Ceará.  
Em negrito os valores de diversidade alfa e equitabilidade de Pielou mais altos.  

Pontos amostrados Riqueza D (Simpson)- alfa E (Equitabilidade de Pielou) 

Criminoso (LC) 15 0.7775244 1.666469 

Aposta (LA) 11 0.677377 1.480848 

Jia (LJ) 11 0.7719842 1.629248 

Ponto Extra (PE) 11 0.7983673 1.802722 

Fonte: Déborah Praciano de Castro 

 

A diferença na composição de espécies entre os pontos amostrados (Diversidade 

β) foi baixa e apenas as combinações que incluíram os pontos LC- LJ e LA- LJ apresentaram 

valores de similaridade de Jaccard inferiores a 0.5 (Tabela 2.3). 

 

Tabela 2.3: Similaridade entre quatro afloramentos rochosos estudados no Sítio Paleontológico Lajinhas, com 
base na composição das espécies de anuros. Valores de Cj inferiores a 0.5 (negrito) indicam as combinações 
onde a diversidade β foi considerada alta. Em itálico o número de espécies comuns entre os corpos de água.  

Fonte: Déborah Praciano de Castro 

 

A análise da abundância das populações nos quatro afloramentos rochosos 

estudados demonstrou a existência de um agrupamento formado pelos dois corpos 

temporários de longa duração (LC e LA) e uma proximidade destes com o ponto LJ. Nestes 

três pontos foi encontrado o maior número de indivíduos das espécies mais abundantes e com 

reprodução prolongada, tais como P. mystacalis e S. x-signatus. PE de acordo com o 

agrupamento é o ponto mais dissimilar, tratando-se de um corpo temporário de curta duração, 

 Criminoso (LC) Aposta (LA) Jia (LJ) Extra (PE) 

Criminoso (LC) * 0.625 0.4444444 0.7333333 

Aposta (LA) 10 * 0.4666667 0.6923077 

Jia (LJ) 8 8 * 0.5714286 

extra (PE) 10 10 8 * 
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dominado por espécies explosivas, tais como P. cuvieri e P. albifrons (Figura 2.4; Tabela 

2.4).  

 

Figura 2.4: Similaridade entre os quatro afloramentos rochosos estudados no Sítio Paleontológico Lajinhas, 

Itapipoca – Ceará, com base na abundância de adultos.  

 

Fonte: Déborah Praciano de Castro 
 

 

3.2 Uso de microhabitats de sobrevivência 

 

Das 19 espécies encontradas durante o estudo, 10 foram registradas utilizando 

habitats de sobrevivência no período seco: Bufo granulosus, Bufo jimi, Scinax x-signatus, 

Pseudopaludicola mystacalis, Pleurodema diplolister, Leptodactylus fuscus, Leptodactylus 

macrosternum, Leptodactylus sp., Leptodactylus vastus e Proceratophrys cristiceps. No Sítio 

Paleontológico Lajinhas foram reconhecidos seis microhabitats de sobrevivência utilizados 

pelos anuros: ROC- Rocha dos afloramentos; LEISL- Leito Seco de Lagoas; LOC- Locas de 

Pedras; ARB- Vegetação arbustiva (Incluindo touceiras de Cactáceas e Bromeliáceas); FOR- 

Formigueiros; TRO- Troncos de árvores caídos (Figura 2.5).  
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Tabela 2.4: Abundância das espécies registradas no Sítio Paleontológico Lajinhas, Itapipoca- Ceará, individual e 
no conjunto total dos quatro afloramentos rochosos estudados. 

Espécies Criminoso Aposta Jia Extra Total 

Bufo granulosus  5 2 0 0 7 

Bufo jimi  9 11 20 8 48 

Proceratophrys cristiceps  7 0 0 10 17 

Corytomanthis greeningi  0 0 1 0 1 

Dendropsophus rubincundulus 2 0 0 0 2 

Hypsiboas raniceps  0 1 0 0 1 

Phyllomedusa nordestina  6 3 0 3 12 

Scinax x-signatus  27 51 52 1 131 

Trachycephalus typhonius  0 0 1 0 1 

Physalaemus albifrons  32 40 1 62 135 

Physalaemus cuvieri  4 0 10 30 44 

Pleurodema diplolister  89 80 100 24 293 

Pseudopaludicola mystacalis  193 254 131 25 603 

Leptodactylus fuscus 30 18 0 2 50 

Leptodactylus macrosternum  10 12 11 4 37 
Leptodactylus sp. 5 0 0 0 5 

Leptodactylus troglodytes  27 0 0 0 27 

Leptodactylus vastus  26 13 51 6 96 

Elachistocleis piauiensis  0 0 3 0 3 

Fonte: Déborah Praciano de Castro 
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Figura 2.5: Afloramento rochoso hipotético mostrando os seis locais escolhidos pelas espécies como habitats de 
sobrevivência durante o período seco. Legenda: ROC- Rocha dos afloramentos; LEISL- Leito Seco de Lagoas; 
LOC- Locas de Pedras; ARB- Vegetação arbustiva (incluindo touceiras de cactáceas e bromeliáceas); FOR- 
Formigueiros; TRO- Troncos de árvores caídos. 

 
Ilustração: Roberta Rocha.  

 

Houve grande sobreposição no uso de microhabitats, principalmente quanto ao 

uso de frestas de pedras e do substrato rochoso do afloramento, que foram utilizados por 

praticamente todas as espécies encontradas no período seco. Pseudopaludicola mystacalis foi 

a espécie a ocupar o maior número de habitats durante o período seco do ano (n= 5), sendo 

encontradas frequentemente em rachaduras formadas no leito seco de lagoas, locas de pedras 

ou sobre as rochas dos afloramentos dos Pontos LC e LA. Durante o mês de setembro de 2010 

a mesma espécie também foi avistada próxima e/ou dentro de formigueiros situados no Ponto 

LC e no mês seguinte foi registrada sob troncos de Carnaúba (Copernicia prunifera (Miller) 

H. E. Moore), nos pontos LC e LJ. Por outro lado demonstrando ser uma espécie mais 

especialista, Leptodactylus sp.  só foi encontrado em um único tipo de habitat, locas de pedras 

do Ponto LC, situadas a 8 m de profundidade (Tabela 2.5). 
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Quanto a comportamentos relevantes de utilização de microhabitats, 

Leptodactylus vastus foi observado realizando o ato de enterrar-se no leito seco de lagoas nos 

pontos LC e LA, e Pleurodema diplolister e Proceratophrys cristiceps foram observados 

emergindo da estivação no final do período seco, que ocorreu entre final de dezembro de 2010 

e o início de Janeiro de 2011.  

 

Tabela 2.5: Microhabitats utilizados durante o período seco e chuvoso no período de Julho de 2010 a Julho de 

2011, por uma assembléia de anuros do Sítio Paleontológico Lajinhas, município de Itapipoca- Ceará. ROC: 

Substrato rochoso do afloramento; LEISL: Leito seco de Lagoas; LOC: Locas de pedras; ARB: Vegetação 

arbustiva (Incluindo cactáceas e bromeliáceas); VTR: Vegetação herbácea; VA: Vegetação aquática.  * Espécies 

utilizaram diferentes habitats no período chuvoso, porém não realizaram atividade de vocalização. 

Espécies  Hábitats utilizados no período 
seco 

Hábitats utilizados no período 
chuvoso 

Bufo granulosus  ROC; LEISL; ROC; VTR * 

Bufo jimi  LOC; ROC; LEISL LOC; ROC; VA * 

Proceratophrys cristiceps  LEISL VTR ; LEISL 

Corythomantis greeningi  --- ARB 

Dendropsophus rubincundulus  --- VTR; ARB 

Hypsiboas raniceps  --- ARB 

Phyllomedusa nordestina  --- ARB 

Scinax x-signatus LOC; ROC; ARB 
 

LOC; ROC; ARB; VA; VTR. 

Trachycephalus typhonius  --- ARB 

Physalaemus albifrons  --- VA; ROC; LOC 

Physalaemus cuvieri  --- VA; ROC; LOC 

Pleurodema diplolister  ROC; LEISL VTR; VA; ROC 

Pseudopaludicola mystacalis  LOC; ROC; LEISL; FOR; 
TRO 

VTR; VA; ROC; LOC 

Leptodactylus fuscus  LOC; ROC; LEISL;TRO VTR; ROC; LEISL; ARB 

Leptodactylus macrosternum  LOC; ROC; LEISL LOC; ROC; VTR; VA; ARB * 

Leptodactylus sp. LOC --- 

Leptodactylus troglodytes  --- VTR 

Leptodactylus vastus  LOC; ROC; LEISL VTR; VA; LOC; ROC 

Elachistocleis piauiensis  --- LOC 

Fonte: Déborah Praciano de Castro 
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2.3 Utilização de microhabitats de vocalização 

 

A utilização dos sítios de vocalização pelas espécies esteve restrita à estação 

chuvosa do ano. Das 19 espécies encontradas na assembléia do Sítio Paleontológico Lajinhas, 

somente Leptodactylus sp. não foi encontrado neste período e 15 espécies foram observadas 

realizando atividade de vocalização. 

Os sítios de vocalização caracteristicamente utilizados pelos anuros do Sítio 

Paleontológico Lajinhas foram classificados em seis categorias principais: VTR- Vegetação 

herbácea; VA- Vegetação aquática; ARB- Vegetação arbustiva; LEISL- Leito seco de lagoas; 

LOC- Locas de pedras; ROC- Rocha do lajeiro (Figura 2.6). Entre as espécies de Hilídeos que 

vocalizaram na vegetação arbustiva e na rocha do lajeiro foi observada estratificação vertical 

das espécies com sobreposição por parte de algumas delas, principalmente em locais com 

altura superior a 90 cm (Tabela 2.6).  

 

Figura 2.6: Afloramento rochoso hipotético mostrando os seis locais escolhidos pelas espécies como habitats de 

vocalização durante o período seco. VTR- Vegetação Herbácea, VA- Vegetação aquática, ARB- Vegetação 

arbustiva (incluindo cactáceas e bromeliáceas), LEISL- Leito Seco de Lagoas, LOC- Locas de pedras, ROC- 

Rocha do lajeiro. 

Ilustração: Roberta Rocha. 
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Tabela 2.6: Distribuição vertical dos sítios de vocalização de seis espécies de Hilídeos no Sítio Paleontológico 
Lajinhas, no período de julho de 2010 a julho de 2011.  

Fonte: Déborah Praciano de Castro 

 

Scinax x-signatus, P. mystacalis, Leptodactylus vastus e L. fuscus foram as 

espécies que ocuparam o maior número de microhabitats de vocalização. Todas elas 

apresentaram em comum, o fato de utilizarem o substrato rochoso como um dos principais 

microhabitats de vocalização e como local preponderante para realização de todas as demais 

fases de sua etapa reprodutiva.  

 

 

3.4 Sobreposição de nicho espacial e preferência de habitat pelas espécies 

 

Das espécies presentes na assembléia, 12 preencheram os requisitos que lhes 

permitiram ser incluídas na análise de amplitude de nicho, por utilizarem dois ou mais 

recursos. Destas, cinco foram consideradas de hábito generalista quanto ao uso de hábitat, 

quatro foram especialistas e três intermediárias (tabela 2.7). A amplitude de nicho foi 

correlacionada negativamente com a abundância total das espécies para a área (rs: - 0.6783; p: 

0.0153), indicando que quanto mais abundante a espécie, maior a possibilidade de ela ser 

especialista ou intermediária quanto ao uso de habitat. 

 

 

 

 

 

 

Espécie Altura em relação ao nível de água (cm) 
 

 10 2
0 

3
0 

40 50 6
0 

7
0 

8
0 

9
0 

10
0 

+ 100 

Corythomantis greeningi           X 

Dendropsophus rubincundulus   X      X   

Hypsiboas raniceps           X 

Phyllomedusa nordestina         X  X 

Scinax x-signatus X  X  X  X  X X X 

 Trachycephalus typhonius           X 
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Tabela 2.7: Amplitude de nicho para a dimensão hábitat e valores de abundância para  espécies de anuros do 
Sítio Paleontológico Lajinhas. Índice de Levins: Espécies especialistas: 0 - 0.500 ; Espécies intermediárias: 
0.501 - 0.700;  Espécies generalistas: 0.701- 1. 

 

Classificação Espécies Levins N 

Generalista Bufo granulosus 0.941 7 

 Proceratophrys cristiceps 0.841 17 

 Dendropsophus rubincundulus 1 2 

 Scinax x-signatus 0.796 131 

 Leptodactylus macrosternum 0.874 37 

Intermediária Bufo jimi 0.574 48 

 Pseudopaludicola mystacalis 0.564 603 

 Leptodactylus vastus 0.628 96 

Especialista Physalaemus albifrons 0.281 135 

 Physalaemus cuvieri 0.102 44 

 Pleurodema diplolister 0.128 293 

 Leptodactylus fuscus 0.306 50 

Fonte: Déborah Praciano de Castro 

 

A análise de agrupamento para a dimensão habitat do nicho evidenciou cinco 

grupos de espécies que se sobrepõem na utilização deste recurso (Figura 2.7):  

 

a) L. troglodytes, D. rubincundulus, P. cristiceps que se sobrepuseram ao utilizar a 

vegetação terrestre herbácea; 

b) C. greeningi, H. raniceps, P. nordestina, T. typhonius encontradas utilizando 

somente arbustos; 

c) S. x-signatus, P. mystacalis, B. granulosus e P. diplolister que compartilharam o 

substrato rochoso do afloramento; 

d) P. albifrons, P. cuvieri, B. jimi, L. macrosternum, L. vastus que se sobrepuseram no 

uso de vegetação aquática; 

e) L. fuscus, Leptodactylus sp., E. piauienses encontrados predominantemente em 

locas de pedras.  

Observou-se que, das 19 espécies deste estudo, nove ocorreram em mais da 

metade dos microhabitats (Bufo jimi, Scinax x-signatus, Physalaemus albifrons, Physalaemus 

cuvieri, Pleurodema diplolister, Pseudopaludicola mystacalis, Leptodactylus fuscus, 

Leptodactylus macrosternum, Leptodactylus vastus) e, portanto, não foram incluídas na 

Análise de espécies Indicadoras (ISA) por já serem consideradas automaticamente 

indicadoras para aqueles habitats onde elas foram encontradas em maior abundância. As 10 
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espécies remanescentes foram submetidas à análise e somente Phyllomedusa nordestina 

apresentou um p-valor significativo, com ISA equivalente a 75%, em um índice que vai de 0 a 

100, sendo por isso considerada um bom indicador para arbustos (Tabela 2.8).  

A análise de componentes principais (PCA) verificou a existência de três 

agrupamentos de espécies relacionados às variáveis de altura em relação à água, profundidade 

da poça e distância horizontal da água. Hilídeos em geral tiveram seus habitats caracterizados 

pela altura e distância da água. Leptodactylus vastus, R. granulosa, R. jimi, L. gr. latrans, 

apresentaram uso de habitats melhor explicados pela profundidade da poça. Um grande 

número de espécies, incluindo a maioria dos Leptodactilídeos e Leiuperídeos, não apresentou 

uso de habitat explicado por nenhuma das variáveis citadas, o que pode ser decorrente do fato 

da maioria destas espécies viverem ao nível do solo, sendo geralmente encontradas dentro da 

água. Os dois componentes da PCA juntos conseguem explicar aproximadamente 89.72% dos 

resultados, indicando que as variáveis acima citadas são bons explicadores da escolha de 

habitats desta assembléia de anuros (Figura 2.8).  
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Figura 2.7: Similaridade e sobreposição no uso de habitats das espécies de anuros registradas no Sítio 
Paleontológico Lajinhas, Itapipoca- CE, no período de julho de 2010 a julho de 2011. Os números indicam os 
cinco agrupamentos encontrados e indicados no texto. Espécies: Ltro- Leptodactylus troglodytes; Drub- 
Dendropsophus rubincundulus; Pcris- Proceratophrys cristiceps; Cgre- Corythomantis greeningi; Hran- 
Hypsiboas raniceps; Pnor- Phyllomedusa nordestina; Tven- Trachycephalus typhonius; Sxsg- Scinax x-
signatus; Pmys- Pseudopaludicola mystacalis; Rgran- Bufo granulosus; Pdip- Pleurodema diplolister; Palb- 
Physalaemus albifrons; Pcuv- Physalaemus cuvieri; Rjim- Bufo jimi; Lmac- Leptodactylus macrosternum; 
Lvas- Leptodactylus vastus; Lfus- Leptodactylus fuscus; Llat- Leptodactylus sp.; Epia- Elachistocleis piauiensis. 

 

 

Fonte: Déborah Praciano de Castro 
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Tabela 2.8: Teste de significância de Monte Carlo aplicado ao valor máximo de espécies indicadoras (expresso 
em porcentagem), para espécies de anuros do Sítio Paleontológico Lajinhas, Itapipoca- Ceará. Microhabitat: 
ROC- Rocha; LEISL: Leito seco de lagoas; ARB: Arbustos; VTR: Vegetação Terrestre; LOC: Locas de pedras. 
Em negrito, a espécies cujo P- valor foi significativo.  

Espécies Microhabitat Valor indicador 
observado  

Média Desvio padrão P 

Bufo granulosus ROC 10.7 17.3 11.27 1 

Proceratophrys cristiceps LEISL 29.4 17.9 10.56 0.1909 

Corythomantis greeningi ARB 25 25 0.25 1 

Dendropsophus rubincundulus VTR 12.5 16 10.85 1 

Hypsiboas raniceps ARB 25 25 0.25 1 

Phyllomedusa nordestina ARB 75 18.6 10.68 0.0053 

Trachycephalus typhonius ARB 25 25 0.25 1 

Leptodactylus gr. latrans LOC 25 25 0.25 1 

Leptodactylus troglodytes VTR 25 25 0.25 1 

Elachistocleis piauiensis LOC 25 25 0.25 1 

Fonte: Déborah Praciano de Castro 

 

Figura 2.8: Análise de componentes principais (PCA) para uso de habitat das espécies de anuros do Sítio 
Paleontológico Lajinhas, em relação à altura do habitat, profundidade da poça e distância horizontal para a água. 
Espécies: Ltro- Leptodactylus troglodytes; Drub- Dendropsophus rubincundulus; Pcris- Proceratophrys 
cristiceps; Cgre- Corythomantis greeningi; Hran- Hypsiboas raniceps; Pnor- Phyllomedusa nordestina; Tven- 
Trachycephalus typhonius; Sxsg- Scinax x-signatus; Pmys- Pseudopaludicola mystacalis; Rgran- Bufo 
granulosus; Pdip- Pleurodema diplolister; Palb- Physalaemus albifrons; Pcuv- Physalaemus cuvieri; Rjim- Bufo 
jimi;  Lmac- Leptodactylus macrosternum; Lvas- Leptodactylus vastus; Lfus- Leptodactylus fuscus; Llat- 
Leptodactylus sp.; Epia- Elachistocleis piauiensis. 

 

 
Fonte: Déborah Praciano de Castro 
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3.5 Relação entre riqueza e heterogeneidade ambiental 

 

Dentre os quatro afloramentos rochosos estudados, LC apresentou a maior riqueza 

específica com 15 espécies, enquanto LA, LJ e PE apresentaram riqueza similar com 11 

espécies cada um.  

Quanto à relação dos índices de riqueza com os descritores de heterogeneidade 

ambiental propostos para o Sítio Paleontológico Lajinhas é possível afirmar que o ambiente 

onde a riqueza específica foi maior também foi aquele considerado como mais heterogêneo, 

de acordo com a classificação proposta para este trabalho, apresentando seis descritores de 

pontuação 3-6, o que o caracteriza como lajeiro de alta heterogeneidade ambiental.  

Os pontos LA e LJ foram considerados lajeiros com heterogeneidade 

intermediária, apresentando cada um três descritores de pontuação 3-6 e o ponto PE foi 

considerado como detentor de baixa heterogeneidade por só apresentar dois descritores de 

pontuação 3-6 (Tabela 2.9).  

Assim, observa-se que os descritores ambientais adotados neste estudo estão 

relacionados diretamente com a riqueza observada, porém, não apresentam a mesma relação 

com a diversidade e equitabilidade, visto que o lajeiro onde estes índices foram mais altos foi 

aquele considerado como o de mais baixa heterogeneidade.  
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Tabela 2.9: Descritores ambientais para quatro afloramentos rochosos do Sítio Paleontológico Lajinhas, 

Itapipoca- Ceará. Variação da pontuação 3-6: heterogeneidade baixa = com até dois descritores; heterogeneidade 

intermediária = entre três a cinco descritores; e heterogeneidade alta = com seis descritores. Tamanho do lajeiro: 

pequeno= até 300m ²); médio= de 301 a 600 m²; e grande=  acima de 601 m ². Altura predominante da 

vegetação: 1= 0 a 30 cm; 2= 31-60 cm; 3= 61- 90 cm; ou 4= 91-120 cm. Porc..Veg. Aqua = Porcentagem da 

superfície da poça recoberta por vegetação aquática (variação possível entre 0-100%). Tipos de vegetação no 

interior do lajeiro (=Veg. Pred. Int. Laj.): VHR: Vegetação Herbácea Rasteira; VHE: Vegetação herbácea ereta; 

M= macrófitas; CAC- Cactáceas; BRO- Bromeliáceas; Var= Vegetação arbustiva. Tipos de vegetação marginal: 

VHR: Vegetação Herbácea Rasteira; VHE: Vegetação herbácea ereta; M= macrófitas; CAC- Cactáceas; BRO- 

Bromeliáceas; Var= Vegetação arbustiva; Média da profundidade das poças: rasa (até 60 cm); Média (de 61 a 

120 cm); Profunda (acima de 121 cm). Hidroperíodo: temporário de curta duração; temporário de longa duração. 

 

Fonte: Déborah Praciano de Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos de 
amostragem 

Riqueza Tamanho 
do lajeiro 

Altura da 
vegetação 

Porc. Veg. 
Aqua 

Veg. Pred. 
Int. Laj. 

Profundidade 
das poças 

Hidroperíodo 

Criminoso  15 Grande 4 (91-120cm) 50% Vegetação 
arbustiva 

Acima de 
121cm  

Longa 
duração 

Aposta 11 Médio 3 (61-90cm) 75% Vegetação 
herbácea 

ereta 

61-120cm  Longa 
duração 

Jia 11 Pequeno 2 (31-60cm) 100% Macrófitas 
 

61-120 cm Longa 
duração 

Extra 11 Pequeno 4 (91-120cm) 25% Vegetação 
herbácea 
rasteira 

Até 60 cm Curta duração 
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Figura 2.9: Exemplos de microhabitats utilizados pelas espécies de anuros do Sítio Paleontológico Lajinhas: A- Scinax x-
signatus vocalizando em uma Cactácea; B- Hypsiboas raniceps vocalizando em um arbusto; Physalaemus albifrons 
vocalizando em uma poças; D- Pleurodema diplolister utilizando o substrato rochoso; E- Scinax x-signatus utilizando 
uma loca de pedra; F- Leptodactylus vastus utilizando locas de pedra durante o período seco.  
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4 DISCUSSÃO 
 

4.1 Utilização dos pontos de amostragem 

 

Foi encontrado um maior número de espécies no ponto LC (15 espécies). A maior 

riqueza encontrada no sítio LC pode estar relacionada à maior heterogeneidade ambiental 

deste habitat, que apresenta grande parte dos descritores ambientais utilizados neste estudo. 

Para Pianka (1967) e Afonso e Eterovick (2007) a heterogeneidade do ambiente pode ser 

importante na determinação do número de espécies que ocuparão determinado habitat, sendo 

esperada uma maior riqueza em ambientes com maior oferta de habitats e consequentemente 

com maior chance de especialização de indivíduos em nichos ecológicos diferenciados. A 

diferenciação na escolha do habitat por espécies de anuros também tem sido tratada como um 

dos fatores responsáveis pelo isolamento reprodutivo, além de um modo de submissão das 

espécies a pressões seletivas diferenciadas (ETEROVICK; SAZIMA, 2000).  

De acordo com o uso dos pontos de amostragem para a área de estudo, podem ser 

reconhecidas quanto ao uso de habitat dois grupos de espécies: as generalistas, que ocuparam 

três ou quatro pontos amostrados, estando presentes em um amplo espectro de habitats em 

cada um deles; e as especialistas, que ocuparam até dois pontos amostrados, e se restringiram 

na ocupação de microhabitats (BERNARDE; ANJOS, 1999). A existência de uma ampla 

gama de espécies generalistas quanto ao habitat na Caatinga é algo esperado para este 

domínio, visto que em virtude da sazonalidade do clima, as diferentes espécies de anuros 

precisam ocupar o máximo de habitats que tornem efetiva sua atividade reprodutiva e 

garantam recursos que serão utilizados durante este processo (AICHINGER, 1987; 

DUELLMAN; TRUEB, 1986; ARZABE, 1999).  

A diversidade alfa e equitabilidade de espécies neste estudo não foram 

proporcionais à riqueza, dado que o corpo de água LC que apresentou a maior riqueza, foi 

menos diverso do que o ponto PE, com riqueza especifica menor. Tal fato pode ser decorrente 

da maior uniformidade das espécies em PE ou até mesmo dos índices utilizados para cálculo 

da diversidade alfa e equitabilidade, dado que tanto o índice de Simpson quanto o índice de 

equitabilidade de Pielou são afetados mais pela uniformidade do que pela abundância das 

espécies, expressando a probabilidade de dois indivíduos tomados de uma comunidade de 

modo independente e aleatório pertencerem à mesma espécie (MARTINS; SANTOS, 1999). 

O resultado encontrado, no entanto, corrobora dados observados por Vasconcelos e Rossa-
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Feres (2005), na região de Nova Itapirema, noroeste do Estado de São Paulo, onde os autores 

também não encontraram relação entre riqueza de espécies e diversidade, atribuindo esta 

informação à questão da maior uniformidade de espécies para o ponto mais diverso.  

A diferença na composição de espécies para cada corpo de água (diversidade β) 

foi baixa, indicando que não houve uma alta substituição entre os corpos de água amostrados. 

Para Silva et al. (2007) alta diversidade β pode estar ligada a pequenas diferenças advindas do 

ambiente onde as espécies estão inseridas, dado que diferentes espécies tem ocorrência 

associada a diferentes características dos corpos de água. Vasconcelos e Rossa-Feres (2005), 

já previam este resultado ao mostrarem que a diversidade β em sua área de estudo só 

apresentou índices mais altos em áreas associadas a ambientes lóticos e mata ciliar e que 

detinham maior número de características ambientais que favoreciam a heterogeneidade. Da 

mesma forma, os índices de diversidade β mais altos para este trabalho foram encontrados 

para os pares de corpos de água LC - LJ e LA - LJ que concentram o maior número de 

habitats, maior profundidade das poças, predominância de vegetação arbustiva e macrófitas e 

hidroperíodo longo (LC e LA).  

Para Xavier e Napoli (2011) a heterogeneidade ambiental é uma variável que pode 

influenciar o padrão de distribuição de espécies de anuros na Caatinga e, consequentemente, 

segundo os mesmos autores, a estrutura das assembléias de anuros pode ser determinada por 

diferentes grupos de variáveis ambientais, dependendo previamente do habitat onde a 

assembléia ocorre. 

 Em geral, reconhece-se que a precipitação e o hidroperíodo das poças podem ser 

fatores influenciadores da estrutura de assembléias de anuros (GOTTSBERGER; GRUBER, 

2004; ABRUNHOSA et al., 2006). Para Arzabe et al. (1998) e Abrunhosa et al. (2006), sítios 

reprodutivos que apresentam hidroperíodo estável ao longo da estação reprodutiva, talvez 

sejam o principal fator de sucesso para o estabelecimento de agregações de espécies que 

realizam suas desovas diretamente na água, como ocorre com a maioria das espécies de 

anuros da Caatinga (VIEIRA et al., 2009).  

Poças com hidroperíodo favorável poderão apresentar tanto uma riqueza 

específica maior quanto uma elevada abundância de indivíduos, pois favorecem um maior 

período reprodutivo em animais que dependem estritamente da água para realizar tal etapa de 

suas histórias de vida (AICHINGER, 1987; ARZABE, 1999; WACHLEVSKI et al., 2008; 

XAVIER; NAPOLI, 2011).  

Para Skelly (1996) e Maffei et al. (2011) até mesmo o comportamento e 

desenvolvimento dos anuros pode ser influenciado pelo hidroperíodo das poças, podendo ser 
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impulsionado pela quantidade de tempo que elas contêm água, bem como pela existência de 

predadores em tais locais. Babbitt (2005) sugere que a riqueza de espécies de anuros pode 

estar mais ligada à hidroperiodicidade das poças do que com o tamanho das mesmas.  

A maior abundância de espécies neste trabalho foi encontrada em locais de 

hidroperíodo longo, sendo observada uma maior similaridade nos índices de abundância dos 

indivíduos para poças temporárias de longa duração, padrão devido, sobretudo, à presença de 

indivíduos com reprodução prolongada nesses locais, além daquelas espécies com maior 

abundância registrada para a área de estudo. Por outro lado, o ponto PE, que demonstrou 

maior dissimilaridade quanto à abundância, apresentou um maior número de espécies de 

reprodução explosiva, fator que pode estar ligado ao curto hidroperíodo das poças ali 

encontradas, que em alguns casos não duraram nem até o fim da estação chuvosa.  

O padrão de utilização de corpos de água temporários de curta duração na 

Caatinga por espécies explosivas já é esperado, visto que tais espécies precisam aproveitar 

habitats que estiverem disponíveis em sua curta temporada reprodutiva (AICHINGER, 1987; 

ARZABE, 1999). Além disso, Woodward (1983) sugere que a ocupação de sítios 

temporários, onde há menos predadores de girinos, pode ser importante como meio de evitar a 

predação, o que atrairá maior número de espécies de anuros ao local.  

Para Arzabe et al. (1998) o hidroperíodo é um dos principais determinantes da 

sobrevivência de larvas de anuros, além de influenciar positivamente interações intra e 

interespecíficas tais como a predação e a competição, o que poderá favorecer um 

desenvolvimento rápido em anuros da Caatinga. Bernarde e Anjos (1999) sugerem que tanto a 

vegetação como o hidroperíodo podem influenciar a segregação das espécies em assembléias. 

 

4.2 Uso de microhabitats de sobrevivência 

 

Ambientes abertos como a Caatinga tendem a ser menos previsíveis e estáveis em 

relação a condições climáticas quando comparados a ambientes florestais (INGER; 

COLWELL, 1977). Por conta desta instabilidade, a simples escolha de um microhabitat 

adequado por anuros poderá influenciar tanto sua sobrevivência quanto reprodução futuras, e 

os ajudarão a desenvolver estratégias variadas de história de vida (ARZABE, 1999; ODA et 

al., 2009). 

Dez espécies foram observadas utilizando habitats de sobrevivência durante o 

período seco do ano, sendo distribuídas predominantemente em seis dos oito microhabitats 

reconhecidos como preferenciais pelos anuros da região. A maioria das espécies compartilhou 
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o substrato das rochas e locas de pedras, que podem ser considerados os habitats ofertados em 

maior quantidade para a área. Utilização de locas de pedras por assembléias de anuros de 

afloramentos rochosos já foi observada em outros estudos realizados em área de Caatinga 

(CASCON, 1987; ARZABE, 1999; VIEIRA et al., 2007), e são considerados locais propícios 

para manutenção de anuros não escavadores no período seco, visto que tais locais mantém 

condições de umidade e temperatura bem menores do que aquelas encontradas no ambiente ao 

seu redor, além de conterem uma pequena fauna de invertebrados alojada, o que o torna um 

ambiente onde condições e recursos não são limitantes para a permanência de anuros durante 

toda uma estação (VIEIRA et al., 2007).  

Pseudopaludicola mystacalis foi à espécie a ocupar o maior número de 

microhabitats durante o período seco, demonstrando preferência, no entanto, por locas em 

leito seco de lagoas. O gênero Pseudopaludicola compreende rãs de pequeno tamanho e que 

estão restritas geograficamente a América do Sul (HADDAD; CARDOSO, 1987; DURÉ Et 

al.,2004; SANTANA et al.,2006). O comportamento de se abrigarem em pequenas locas no 

solo é típico do gênero, conforme descrito por Duré et al. (2004) para Pseudopaludicola 

boliviana Parker, 1927, e por Santana et al. (2006) para a própria P. mystacalis. Em virtude de 

a Caatinga apresentar um período de estiagem extremamente longo e adverso, a utilização de 

locais que permanecem com certa quantia de umidade durante uma grande parte do ano é 

empregada por anuros que habitam esse domínio, conforme relatado para a maioria das 

espécies (ARZABE, 1999; DAMASCENO, 2005; VIEIRA et al., 2007).  

Além do ambiente de locas em leito seco de lagoas, também foram obtidos 

registros de indivíduos de P. mystacalis ocultos em um formigueiro localizado em uma das 

poças do Lajeiro do Criminoso (LC) e cerca de cinco indivíduos também foram encontrados 

ocultos em crosta de lama sobre o paredão de rocha. Para Morris (2003), o processo de 

seleção de habitats por indivíduos envolve a escolha de ambientes que sejam favoráveis tanto 

para sobrevivência quanto para reprodução. Tomando como base esta assertiva, o encontro de 

indivíduos abrigados nos locais citados anteriormente parece indicar que a espécie procura de 

fato um local que a torne menos susceptível às variações de temperatura ao longo do dia. Por 

outro lado, tanto o formigueiro quanto a crosta de lama abrigam animais que podem servir de 

fonte de alimentação para estes indivíduos (DURÉ et al., 2004), o que pode indicar que o 

encontro desta espécie em tal local pode ter sido ocasional e relacionado as atividades de 

forrageio e não a qualquer meio de evitar as intempéries do clima.  

Quanto a comportamentos estritamente relacionados à sobrevivência em 

ambientes sazonais, L. vastus foi observado realizando o ato de enterrar-se no leito seco de 
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lagoas, e P. diplolister e P. cristiceps foram avistados emergindo da estivação logo no início 

da estação chuvosa.  

O hábito fossório já foi relatado para inúmeras espécies no domínio das 

Caatingas. Carvalho e Bailey (1948) fazem talvez a primeira observação naturalística 

registrada para tal comportamento, informando o hábito de P. diplolister em enterrar-se nas 

dunas do Rio São Francisco, em galerias com até 60 cm de profundidade. Estivação em P. 

diplolister também foi relatada por Santos et al. (2003). Com respeito à estivação em outras 

espécies de anuros, Arzabe e Almeida (1996), observaram tal hábito para Leptodactylus 

troglodytes em uma região de Pernambuco, Santos et al. (2003) relataram estivação para 

Physalaemus albifrons e Bufo granulosus para as dunas do São Francisco e Carvalho et al. 

(2010) fizeram as mesmas observações para P.cristiceps.  

Arzabe (1999) argumenta que anuros de ambientes xéricos incluem o hábito de 

enterrar-se durante o período seco entre as suas principais estratégias de sobrevivência, o que 

é corroborado por Vieira et al. (2007) que em estudo de uma assembléia de anuros situada em 

área com acentuada estação seca encontraram cerca de 33,3% das espécies utilizando fendas 

no solo e soterramento como método de se proteger contra a dessecação no período seco do 

ano.  

O hábito de enterrar-se, no entanto, não constitui a única estratégia de 

sobrevivência adotada por anuros de ambientes sazonais, Bertolucci et al. (2007) citam como 

outra estratégia de sobrevivência a postura de ovos em piscinas de água, comportamento que 

assegura que indivíduos tenham um desenvolvimento embrionário e larval e um aumento do 

sucesso em ambientes temporários, além de explicarem a preferência das espécies em 

realizarem sua reprodução em períodos de fortes chuvas. 

O conjunto das estratégias adotadas pelos anuros para sobrevivência às 

intempéries do clima permite que estes indivíduos possam apresentar uma sobrevivência 

diferencial, e reprodução efetiva. A variação de tais estratégias pode ser um fator importante 

na determinação da estrutura de assembléias de anuros de ambientes xéricos, visto que as 

espécies constituintes da assembléia serão aquelas que conseguirem driblar as adversidades 

impostas pelo ambiente na maior parte do ano (CAVENDER-BARES; WILCZEK, 2003). 
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4.3 Utilização de microhabitats de vocalização 

 

Nesta assembléia, 18 das 19 espécies presentes foram encontradas durante o 

período chuvoso do ano e 15 delas foram observadas realizando atividade efetiva de 

vocalização. A vocalização destas espécies ocorreu em diferentes etapas do período chuvoso, 

embora sobreposição do período de vocalização tenha ocorrido para uma parte delas. 

Para Bertolucci e Rodrigues (2002) diferenças temporais nas estações 

reprodutivas e atividade de vocalização podem ser um fator de isolamento reprodutivo 

importante quando as espécies estão distribuídas igualmente em um mesmo habitat, e para 

Cardoso et al. (1989) e Bernarde e Kokubum (1999), coexistência interespecífica de anuros 

está relacionada à partilha de recursos espacial, temporal e a diferenças de utilização do 

espaço acústico.  

Seis sítios de vocalização foram usados preferencialmente pelas espécies durante 

o período chuvoso do ano, tratando-se em geral daqueles locais que apresentavam maior 

disponibilidade em todos os pontos estudados, ou seja, locais que se repetiam em todos os 

pontos de amostragem desse trabalho, tais como os paredões de rocha dos afloramentos 

rochosos. Para Hodl (1977) e Bertolucci e Rodrigues (2002) os sítios de vocalização são 

atributos característicos das espécies e podem estar relacionados a características 

morfológicas e de tamanho. Rossa-Feres e Jim (2001) acrescentam que o sítio de vocalização 

pode se tratar de uma extensão filogenética adicional ao comportamento de isolamento 

acústico em muitas espécies de anuros. Levando em conta os dados encontrados nesse estudo, 

no entanto, acredita-se que a escolha de habitats de vocalização também pode estar bastante 

relacionada com quais ambientes o meio irá oferecer, dado que na Caatinga não há uma 

grande disponibilidade de locais úmidos que possam servir como potenciais sítios 

reprodutivos, precisando os indivíduos realizar suas atividades nos poucos locais ofertados 

(AICHINGER, 1987; CARDOSO et al., 1989). Eterovick (2003) denomina tal associação 

entre comportamento dos indivíduos e características ambientais, de flexibilidade 

comportamental, apontando este fator como um dos fatores determinantes de padrões 

reprodutivos em anuros. 

Foi observada estratificação vertical entre as espécies de Hilídeos encontradas, 

com sobreposição por parte de algumas delas em locais com altura superior a 90 cm. Hylidae 

geralmente é a família que apresenta maior riqueza em ambientes neotropicais, sendo bastante 

abundante principalmente em locais fechados, por conta do seu hábito arbustivo-arbóreo, 

conferido pela presença de discos adesivos que favorecem seu sucesso em tais habitats 
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(AICHINGER, 1987; BERTOLUCCI; RODRIGUES, 2002; ODA et al., 2009; MAFFEI et 

al.,2011). Estratificação vertical em hilídeos tem sido observada na maioria dos estudos que 

versam sobre distribuição espacial em anuros (POMBAL Jr., 1997; ROSSA-FERES; JIM, 

2001; VASCONCELOS; ROSSA-FERES, 2005; PRADO; POMBAL Jr., 2005), e está 

relacionada a heterogeneidade ambiental do local amostrado, e a estrutura da vegetação 

(BERNARDE et al., 1999; XAVIER; NAPOLI, 2011).  

Das 15 espécies observadas em atividade de vocalização, somente seis 

demonstraram apresentar fidelidade a um único microambiente. Para Bertolucci e Rodrigues 

(2002) e São-Pedro e Feio (2010), a fidelidade a determinado sítio de vocalização pode 

resultar em um melhor aproveitamento do ambiente reprodutivo como um todo, o que é 

importante como meio de garantir a reprodução futura para esses indivíduos.  

As quatro espécies a ocuparem o maior número de microhabitats de vocalização 

foram, respectivamente: Scinax x-signatus, P. mystacalis, L. vastus, e L. fuscus, apresentando 

em comum, todavia, o fato de compartilharem o substrato rochoso do lajeiro como principal 

local para a realização de suas atividades de vocalização e demais atividades reprodutivas. O 

substrato rochoso foi compartilhado por quase todas as espécies, salvo algumas espécies de 

hilídeos. Alta sobreposição espacial segundo Vieira et al. (2007) é geralmente encontrada em 

locais onde a oferta de microhabitats é pequena, tais como a Caatinga, podendo, segundo 

Cardoso e Martins (1987) e Rossa-feres e Jim (1994) ser importantes na determinação do 

número de espécies que ocuparão determinada poça. 

 Scinax x-signatus além de utilizar o substrato rochoso, também realizou 

vocalização ancorada na vegetação arbustiva e terrestre, sendo encontrada vocalizando dentro 

de bromélias da espécie Bromelia laciniosa Mart ex Schultez f., o que pode estar ligado mais 

a questão de procura de local protegido para vocalização, do que propriamente como possível 

sítio de oviposição, dado que não há acúmulo de água por essas bromélias, necessário para as 

posturas de S. x-signatus, e não foram encontrados outros indícios de reprodução em tais 

locais. Explicação semelhante para a utilização de bromélias por S. x-signatus é dada por São-

Pedro e Feio (2010).  

Pseudopaludicola mystacalis, embora tenha sido observada realizando atividade 

de vocalização em diferentes microhabitats, também foi vista realizando comportamento de 

vocalização típico de sua espécie e já relatado por Van Sluys e Rocha (1998) e Santana et al. 

(2006), onde os machos vocalizam protegidos pela vegetação terrestre herbácea, em posição 

horizontal. 
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 Leptodactylus vastus, ocupou quatro habitats: vegetação terrestre (VTR), 

vegetação aquática (VA), locas de pedras (LOC) e substrato rochoso do afloramento (ROC), 

sendo estes dois últimos os microhabitats preferidos pelos indivíduos dessas espécies. 

Também foram observadas agregações de L. vastus, L. macrosternum e B. jimi, em uma das 

poças do LJ. Agregações interespecíficas em ambientes de Caatinga também estão 

relacionadas ao baixo número de microambientes úmidos disponíveis que são menores do que 

o número de espécies (AICHINGER, 1987; ARZABE, 1999; VIEIRA et al., 2007). 

Leptodactylus fuscus foi encontrado nos microhabitats de vegetação aquática, 

vegetação terrestre, locas de pedras e substrato rochoso do afloramento, sendo observado em 

maior quantidade nos últimos três microhabitats em locais sem acúmulo de água. Resultados 

semelhantes foram encontrados em outros estudos realizados em várias áreas geográficas 

(ROSSA-FERES; JIM, 1994; MACHADO et al., 1999; BORGES; JULIANO, 2007; 

CARVALHO et al., 2008). 

Para Pombal Jr. (1997), a coexistência de diversas espécies pode ser possível se 

estas ocupam diferentes microhabitats que apresentem características distintas, e permitam 

que possa existir um reconhecimento específico bem como evitação da hibridização. A 

ocorrência de espécies simpátricas, segundo Carvalho et al.  (2008), parece supor que existem 

pequenas diferenças ecológicas entre as espécies quanto à utilização de recursos, em um 

ambiente onde eles são limitados.  

 No presente trabalho, P. cuvieri e P. albifrons ocuparam os mesmos 

microhabitats em praticamente todos os pontos de amostragem, com exceção da não 

ocorrência de P. cuvieri em LC. No entanto, embora ocupassem os mesmos locais, houve 

diferença no início de suas atividades diárias, com P. cuvieri iniciando suas atividades de 

vocalização no horário do pôr-do-sol, e P. albifrons somente duas ou três horas depois. A 

atividade se estendeu por cinco a seis horas depois disso. Cardoso e Haddad (1992) sugerem 

que tais diferenças no início das atividades diárias de vocalização é um dos principais fatores 

que visam evitar a hibridização entre espécies congêneres que habitam um mesmo local. São 

Pedro e Feio (2010) também relatam diferenças espaciais como meio de evitar a hibridização 

em espécies de Physalaemus. 
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4.4 Sobreposição de nicho espacial e preferência de habitat pelas espécies 

 

A maioria das espécies a ocuparem dois ou mais habitats na área estudada, foram 

consideradas como de hábito generalista ou intermediário (oito espécies ao todo). Maior 

amplitude no uso de recursos (alimentos, habitat) é esperada para ambientes onde ocorre 

instabilidade climática ou antropizados (HEYER; BELLIN. 1973), e um maior número de 

espécies generalistas quanto ao uso de habitat já foi encontrado em outros estudos realizados 

em ambientes sazonais (ARZABE et al., 1998; ARZABE, 1999;VASCONCELOS; ROSSA-

FERES, 2005). 

 A amplitude de nicho foi correlacionada negativamente com a abundância das 

espécies, indicando que para esta área, espécies mais abundantes são intermediárias ou 

especialistas quanto ao uso de habitats, o que parece mostrar que espécies que conseguem 

utilizar de maneira diferencial um recurso, e que têm maior sucesso na busca dos melhores 

habitats são mais abundantes, podendo apresentar aptidão maior.  

Quanto à sobreposição de nicho, a análise de agrupamento demonstrou existir 

forte sobreposição e formação de grupos que compartilham um mesmo habitat. Para Cardoso 

et al. (1989), em áreas abertas o número de espécies é bem maior do que o número de 

microambientes disponíveis, o que gera sobreposição espacial na distribuição das espécies. 

Para Silva et al. (2008), alta sobreposição espacial não está relacionada somente ao pequeno 

número de habitats disponíveis, mas também a riqueza de espécies da assembléia. Para ele, 

assembléias com baixa riqueza apresentam baixa sobreposição de nicho, enquanto em 

assembléias onde a riqueza é maior, o número de espécies que compartilham o mesmo recurso 

também cresce. 

A análise de espécies indicadoras (ISA) só demonstrou um p-significativo para 

uma espécie da assembléia (P. nordestina), o que implica que ela pode ser considerada uma 

boa indicadora para o microhabitat arbustos, onde foi encontrada durante todo o seu período 

de ocorrência. As espécies do gênero Phyllomedusa são indivíduos reconhecidos como 

arborícolas, e P. nordestina distingue-se das demais espécies do grupo por um conjunto de 

padrão de cores e características morfológicas que lhes são únicas (CARAMASCHI, 2006), 

podendo ser encontradas em todo o nordeste brasileiro, em áreas de caatinga, sempre 

associada a árvores e arbustos (ÂNGULO, 2008). 

De acordo com a análise de componentes principais (PCA), Hilídeos tiveram sua 

escolha de habitats melhor explicadas pelas variáveis de altura do substrato e distância 

horizontal para o corpo de água. Segundo Cardoso et al. (1989), a presença de discos digitais 
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em Hilídeos favorece a utilização do plano vertical. Bertolucci e Rodrigues (2002), afirmam 

que o hábito arborícola de indivíduos desta família, lhes permite o uso da vegetação como 

principais plataformas de vocalização e moradia. A utilização de substratos arbustivos pelas 

espécies, no entanto, parece estar sujeitas segundo Hödl (1977) a relações de morfologia e 

tamanho das mesmas.  

O padrão de altura do poleiro e distância horizontal para a água influenciando o 

habitat de hilídeos, também foi encontrado por Maffei et al. (2011), que ao estudar uma 

assembléia de anuros de áreas abertas do estado de São Paulo, encontrou espécies de Hilídeos 

que apresentavam diferenciação no uso da vegetação, com espécies de pequeno porte, 

utilizando a vegetação emergente e marginal das lagoas, e espécies de grande e médio porte 

encontradas distantes da lagoa, onde era encontrada vegetação mais robusta.  

A maior parte das espécies de Leptodactilídeos não foi associada a nenhuma das 

variáveis, o que justificamos aqui com o fato delas terem sido encontradas sempre ao nível do 

solo, ou em locais encharcados. Narvaes et al. (2009) e Maffei et al. (2011), encontraram o 

mesmo padrão, com indivíduos sendo observados sempre em locais com solo seco ou 

próximos a áreas brejosas. 

 

4.5 Relação entre riqueza e heterogeneidade ambiental 

 

Quanto aos descritores ambientais seis foram utilizados neste trabalho como 

indicadores de heterogeneidade ambiental: (Tamanho do afloramento rochoso, altura 

predominante da vegetação, porcentagem de poças recobertas por vegetação aquática, 

vegetação predominante no interior do lajeiro, profundidade das poças e hidroperíodo).  

A riqueza de espécies foi maior no ambiente onde o número de descritores 

ambientais foi mais alto (Ambiente LC), o que está de acordo com os pressupostos da Teoria 

da Heterogeneidade Ambiental, conforme proposto por Pianka (1966, 1967), que afirma que 

ambientes com maior complexidade estrutural apresentam um maior número de espécies, por 

conter um maior número de microambientes, que resultam da união dos diferentes descritores 

ambientais (GASCON, 1991; BERNARDE; KOKUBUM, 1999; PRADO; POMBAL Jr., 

2005; SANTOS et al., 2007). 

A heterogeneidade do ambiente pode ser um importante fator a determinar 

quantas espécies ocuparão um determinado habitat, e o nível de diferenciação do nicho destas 

(PIANKA, 1967; AFONSO; ETEROVICK, 2007), e pode ser entendida como um dos 

principais influenciadores da estrutura de assembléias de anuros para regiões de Caatinga 
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(XAVIER; NÁPOLI, 2011). Historicamente, áreas de Caatinga foram reconhecidas como 

regiões de homogeneidade estrutural (VANZOLINI 1974, 1976). No entanto, sabe-se hoje 

que ambientes secos não são pobres em espécies, podendo ser encontrada em tais locais uma 

fauna mais rica e diversa do que a de qualquer outra região do mundo expostas às mesmas 

condições de clima e de solo (CASCON, 1987; ARZABE, 1999; RODRIGUES, 2003; 

VIEIRA et al., 2007). 

Entende-se assim, que a busca de modelos de riqueza associados à 

heterogeneidade do ambiente, podem elucidar e explicar quais são os padrões de distribuição 

de espécies para o domínio das Caatingas, e como as espécies fazem uso diferencial dos 

microhabitats que lhes são ofertados, de modo a escapar das intempéries climáticas.  
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Considerações Finais 
 

A assembléia de anuros analisada neste estudo corresponde, em modelos de 

composição e resposta a variáveis ambientais, aos padrões já observados em outros estudos 

realizados em áreas de Caatinga e regiões semiáridas do mundo. 

A maioria das espécies tem ampla distribuição geográfica, podendo ser 

encontradas até mesmo em ambientes antropizados, o que permite inferir que tais espécies 

podem ser as melhores adaptadas às intempéries climáticas de uma região onde a 

estacionalidade é bastante evidente.  

As espécies responderam positivamente a variações de pluviosidade, como já 

demonstrado para outros ambientes neotropicais, no entanto, não foram associadas 

significativamente a variações de temperatura e umidade, o que de certo modo também pode 

ser esperado para um ambiente onde variações de temperatura e umidade são pequenas ao 

longo do ano. 

 Esta resposta significativa a variações de chuvas ao longo do ano permitiu que a 

abundância de indivíduos e a riqueza de espécies em atividade de vocalização fossem bem 

maior no período chuvoso do ano, época onde ocorreram todos os episódios de atividade 

reprodutiva das espécies, o que também demonstra um padrão para o domínio de Caatinga, 

onde não são encontrados anuros com reprodução contínua.  

Todas as espécies encontradas fizeram uso diferencial de microhabitats como 

forma de resistir ao período seco do ano, demonstrando preferência por habitats mais úmidos 

ou onde a incidência de raios solares era menor. Algumas também utilizaram o hábito de 

escavar e enterrar-se no solo seco de poças e lagoas como estratégia de sobrevivência. Tal 

fato permite supor que o conjunto de estratégias parecidas compartilhadas por espécies de 

anuros de diferentes famílias é algo associado também a disponibilidade de habitat do 

ambiente e não somente a questão filogenética das espécies.  

Flexibilidade comportamental também foi clara quanto à escolha de microhabitats 

de vocalização, dado que as espécies utilizaram todos os locais disponíveis no ambiente para 

realização de tais atividades, ocorrendo forte sobreposição, até mesmo entre espécies 

congêneres.  

Assim, acredita-se que os padrões que estruturam assembléias de anuros de 

caatinga, embora possam diferir um pouco entre áreas com fitofisionomias diferentes e 

distâncias geográficas maiores, irão de maneira geral ser similares, com espécies fazendo uso 
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de estratégias de sobrevivência parecidas, flexibilidade comportamental acentuada, e grande 

dependência de chuvas. 
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Anexos 
 

 

Números de tombo dos indivíduos coletados durante este estudo e depositados na 

Coleção de Herpetologia da Universidade Federal do Ceará (CHUFC).  

 

Dendropsophus rubincundulus: CHUFCA5831. 

Pseudopaludicola mystacalis: CHUFCA5837; CHUFCA5838; CHUFCA5839; 

CHUFCA5840; CHUFCA5841; CHUFCA5843; CHUFCA5845; CHUFCA5846. 

Leptodactylus fuscus: CHUFCA5820; CHUFCA5821; CHUFCA5822; CHUFCA5823; 

CHUFCA5824; CHUFCA5825; CHUFCA5826; CHUFCA5827; CHUFCA5828; 

CHUFCA5829; CHUFCA5830. 

Scinax x-signatus: CHUFCA6165; CHUFCA6166; CHUFCA6167. 

Rhinella granulosa: CHUFCA6168; CHUFCA6169. 

Leptodactylus macrosternum: CHUFCA6170; CHUFCA6171; 

Leptodactylus vastus: CHUFCA6172; CHUFCA6173; CHUFCA6174. 

Phyllomedusa nordestina: CHUFCA6175. 

Pleurodema diplolister: CHUFCA6176; CHUFCA6177; CHUFCA6178. 

Proceratophrys cristiceps: CHUFCA6179; CHUFCA6180. 

Physalaemus albifrons: CHUFCA6181; CHUFC6182; CHUFCA6183. 

 

 
 
 
 


