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1. INTRODUÇÃO GERAL 
 

 

O Domínio Morfoclimático da Mata Atlântica é a segunda maior formação 

florestal da América do Sul, estendendo-se originalmente por toda a costa do 

Brasil, assim como em regiões do Paraguai e Argentina (GALINDO-LEAL; 

CÂMARA, 2003). A área original desse bioma abrangia cerca de 15% do 

território brasileiro, ao longo de 17 estados (FUNDAÇÃO SOS MATA 

ATLANTICA, 2010). 
 

O bioma da Mata Atlântica possui em seu domínio uma grande parcela 

da diversidade biológica brasileira, abrigando cerca de duas mil espécies de 

vertebrados (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2015) e apresenta 2,1% 

dos endemismos mundiais para esse grupo (MYERS et al., 2000). A Mata 

Atlântica também é considerada um dos biomas mais ameaçados 

mundialmente (MMA, 2015), pois encontra-se atualmente com apenas 7,6% da 

sua cobertura vegetal original, distribuídos em pequenos fragmentos que, em 

sua grande maioria, não estão localizados em unidades de conservação 

(MYERS et al., 2000). Essa fragmentação tem levado inúmeras espécies à 

ameaça de extinção, pois alterações severas estão ocorrendo nos ambientes 

desse bioma (RIBEIRO et al., 2009). 
 

A maioria das espécies de plantas e animais brasileiros ameaçados de 

extinção ocorre na Mata Atlântica, assim como as espécies já extintas (MMA, 

2002). Por apresentar um intenso processo de devastação assim como elevada 

biodiversidade, alto grau de endemismo e um grande número de espécies 

ameaçadas (ICMBIO, 2014), esse bioma está entre os 25 hotspots de 

biodiversidade mundial (MYERS et al., 2000). 
 

Este bioma abrange um grande intervalo latitudinal, estendendo-se em 

regiões tropicais e subtropicais, assim como uma ampla área longitudinal, 

abrangendo áreas com diferentes regimes de precipitação (RIBEIRO et al., 

2009). Por essas características a Mata Atlântica apresenta-se extremamente 

heterogênea em sua composição, formando um mosaico de vegetações 

definidas como: Floresta Ombrófila Densa, Aberta e Mista; Floresta Estacional 
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Decidual e Semidecidual; Campos de Altitude, Mangues e Restingas 

(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2010). 
 

A Floresta Ombrófila Mista (FOM), uma das fitofisionomias do bioma de 

Mata Atlântica, ocorre nos planaltos acima de 500 metros de altitudes do sul do 

Brasil e apresenta características únicas quanto à sua fisionomia, assim como 

particularidades do clima e do relevo (CARLUCCI et al., 2011). Entre as 

fitofisionomias da Mata Atlântica, a FOM é um dos ecossistemas que detém 

menor número de áreas protegidas (MMA, 2015) mesmo com um histórico de 

perda, descaracterização e fragmentação de habitats, encontrando-se hoje 

distribuída em fragmentos com diferentes níveis de alteração (CASTELLA; 

BRITEZ, 2004). Esse processo de fragmentação, levando à modificação do 

ambiente, acaba interferindo na manutenção da biodiversidade, afetando a 

fauna e flora (RICKLEFS, 2010). Dentre os vertebrados, os anfíbios anuros são 

considerados o grupo mais afetado pela modificação de habitat (VERDADE; 

DIXO; CURCIO, 2010). 
 

A Classe Amphibia é monofilética e dividida em três linhagens 

existentes, sendo elas: Urodela (Salamandras e Tritões); Gymnophiona 

(Cecílias) e Anura (Sapos, Rãs e Pererecas) (POUGH; HEISER; JANIS, 2003). 

Os anfíbios compartilham diversos caracteres derivados e possuem diversas 

modificações corporais e epidérmicas que hábito semi-aquático (DORNELLES; 

MARQUES; RENNER, 2010) e, atualmente, compreendem mais de sete mil 

espécies, distribuindo-se na maior parte do globo, com exceção dos pólos e 

desertos xéricos (FROST, 2015). 
 

A maior parte dos anfíbios compartilha importantes características 

derivadas, como um ciclo de vida com duas fases, sendo uma aquática durante 

a fase larval e outra terrestre quando adultos (HICKMANN; ROBERTS; 

LARSON, 2004). Outra importante característica compartilhada é a pele 

glandular, desprotegida e permeável, a qual é utilizada na respiração, 

necessitando para isso de locais úmidos que acabam por manter a umidade da 

pele e assim, possibilitar a permeabilidade cutânea (POUGH; HEISER; JANIS, 

2003). Por essas características, aliadas à baixa capacidade de dispersão, os 

anfíbios são considerados, portanto, bioindicadores da qualidade ambiental 



7 
 
 

 

(BERTOLUCCI et al., 2007). Além disso, os anfíbios possuem uma grande 

importância ecológica, possuindo um papel fundamental na cadeia alimentar, 

principalmente controlando populações de insetos e servindo como alimento 

para outros vertebrados (ETEROVICK; SAZIMA, 2004). 
 

Dentre as três ordens, os anuros foram os anfíbios que obtiveram maior 

sucesso evolutivo, a julgar por sua distribuição e número de espécies, o que 

pode ser resultado de sua morfologia especializada, que permite a esses 

animais diversas formas de locomoção (POUGH, HEISER, JANIS, 2003). No 

mundo já foram listadas mais de 6.500 espécies de anuros, correspondendo a 

88% das espécies de anfíbios (FROST, 2015). 
 

Em áreas de Floresta Ombrófila Mista foram registradas 129 espécies de 

anuros, sendo que dessas, 13 são endêmicas desse ecossistema (CONTE, 

2010). Embora o número de descrições de novas espécies tenha aumentado 

nos últimos anos, assim como o número de novos registros (CONTE et al., 

2010), inúmeros fragmentos de FOM possuem informações escassas ou até 

inexistentes sobre a diversidade de anfíbios anuros (CONTE; ROSSA-FERES, 

2006). Sendo dessa forma, é necessária ainda a realização de inventários e 

estudos ecológicos do grupo (CONTE; MACHADO, 2005). Os anuros, por 

apresentarem íntima relação com seu ambiente, aliada ao ritmo acelerado de 

alteração de seus habitats e a carência de estudos científicos, podem estar 

sofrendo processos de declínio de suas populações, ou até mesmo, extinções 

de espécies, sem que estas tenham nem mesmo sido registradas (HADDAD; 

PRADO, 2005). 
 

A composição de uma assembleia de anuros pode ser influenciada por 

diferentes fatores (SANTOS; CONTE, 2014), dentre eles pode-se citar os 

fatores climáticos e espaciais, os quais são os fatores mais utilizados em 

estudos ecológicos de girinos (VASCONCELOS et al., 2014). Alguns fatores 

climáticos já foram bem documentados, como a umidade relativa, temperatura 

do ar e a precipitação, a qual é o principal fator citado como determinante para 

os padrões de atividades de anuros nos habitats brasileiros (XIMENEZ; 

TOZETTI, 2015). O fotoperíodo também tem sido documentado recentemente, 
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sendo levantado como um importante fator determinante para os anuros 

(BOTH et al., 2009), 
 

Em relação à distribuição espacial, a composição de uma assembleia de 

anuros em determinada área depende, além de outros fatores como os 

históricos e evolutivos, das necessidades biológicas de cada espécie, sendo 

dessa forma, influenciada pelas características do habitat, disponibilidade de 

recursos e de micro-habitats, que tornarão determinado local favorável ou não 

à ocorrência de espécies (DINIZ-FILHO et al., 2009). Dessa forma, diferentes 

características ambientais influenciam na estruturação de assembleias 

(POUGH; HEISER; JANIS, 2003). A estrutura do ambiente pode interferir na 

dinâmica das populações, alterando riscos de extinção e as possibilidades de 

deslocamento das populações entre diferentes áreas (ANDRÉN, 1994). Porém, 

os fatores responsáveis por essa estruturação ainda são vagos, e não se sabe 

se conjuntos de espécies seguem princípios gerais (SIQUEIRA et al., 2014). 

Portanto, estudos que avaliam a distribuição dos organismos, bem como suas 

relações com variáveis ambientais são fundamentais para a compreensão dos 

processos que envolvem a relação desses com o ambiente (ZOCCA; TONINI; 

FERREIRA, 2014). 
 

Diante do exposto, esse trabalho objetiva caracterizar a assembleia de 

anfíbios anuros, bem como avaliar suas variações temporais e espaciais em 

duas localidades de FOM na região Centro-Sul do Estado do Paraná, Sul do 

Brasil. A presente dissertação encontra-se organizada em três capítulos, sendo 

que, cada um visa atender diferentes objetivos. Dessa forma, os capítulos são: 
 

Capítulo 1: “Assembleias de anfíbios anuros em duas áreas de Floresta 

Ombrófila Mista no Sul do Brasil”; apresenta o inventário das espécies 

encontradas em duas áreas de Floresta Ombrófila Mista, na região Sul do 

Brasil, juntamente com informações de composição, riqueza, e constância das 

espécies. 
 

Capítulo 2: “Variação temporal das assembleias de anfíbios anuros em 

duas áreas de Floresta Ombrófila Mista no sul do Brasil” apresenta um estudo 

sobre a variação temporal das espécies de anuros registradas nas áreas de 

estudo. 
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Capítulo 3: “Uso do micro-habitat por anfíbios anuros em área de 

Floresta Ombrófila Mista no Sul do Brasil” verifica como as assembleias 

utilizam o espaço, analisando a influência de determinadas variáveis 

ambientais em ambas as áreas. 

 

Áreas de estudo 
 

 

Jardim Botânico Faxinal do Céu 
 

O Jardim Botânico Faxinal do Céu (FC) localiza-se no distrito de Faxinal 

do Céu, município de Pinhão, Paraná (25°54'33"S; 51°35'39”W, 1.146m), no 

Terceiro Planalto Paranaense. A área onde atualmente encontra-se o jardim, 

inicialmente era um Horto florestal com apenas 10 hectares, criado em 1974 

(COPEL, 2012). A partir de 2010 o Horto foi elevado à categoria de Jardim 

Botânico, passando também a abranger uma área de 152 hectares, a qual 

incorpora diferentes formações vegetais como Floresta, Brejos de Altitude e 

também áreas manejadas do jardim botânico propriamente dito, mantida pela 

Companhia Paranaense de Energia (COPEL
®

). Nesse local, plantas como 

açucenas, Imbuias e Araucárias que vem desaparecendo no Paraná, são 

encontradas de forma abundante (COPEL, 2013). 
 

A estratificação vertical da área, no geral, é constituída por gramíneas, 

arbustos, sub-bosque, dossel e plantas emergentes na maior parte da área, 

com troncos caídos e bromélias distribuídas de forma abundante por toda a 

área. A serapilheira é encontrada também em grande parte da área, chegando 

a seis centímetros de altura. Quanto ao dossel, grande parte da área possui um 

dossel fechado com até 95,2% de cobertura e chegando a atingir mais de 14 m 

de altura, porém, muitos locais não apresentam dossel e vários outros 

possuem um dossel predominantemente aberto com pouco mais de 4% de 

cobertura. O diâmetro das árvores dentro de FC, nos locais onde formam-se 

dossel, varia entre 2 e 63,1 cm. A área apresenta uma estrutura em sua 

maioria alagada, com muitos corpos d’água espalhados por toda a área, com 

pontos de no máximo 60 m de distância. O número de locais próximos a água 

corrente e parada é semelhante dentro de FC. 
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Parque Municipal São Francisco da Esperança 
 

Criado pela lei municipal n. 1589/06, o Parque Municipal São Francisco 

da Esperança (SF) abrange uma área de 84,5 ha e possui em seu território o 

Salto São Francisco, com 196 metros de altura, o maior do sul do Brasil. O 

parque pertence ao município de Guarapuava, Paraná (25°3’48”S; 51°17’53”W, 

1.100m), encontrando-se no Terceiro Planalto Paranaense. 
 

A partir da lei n. 9.905/92, o Parque Municipal São Francisco da 

Esperança passou a fazer parte da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra 

da Esperança, a qual totaliza 206.555,82 ha. De acordo com os dados 

fornecidos pelo plano de manejo da APA (PARANÁ, 2009), o SF apresenta 

predomínio de vegetação nativa em estágios médio e avançado de sucessão 

florestal além de um solo com baixa fertilidade natural, pedregoso e com 

elevada erosão nas áreas de maior declive, onde permanece a vegetação 

nativa. As altitudes nessa área variam entre 1070 e 1170 metros (m). 
 

A estratificação vertical da área, no geral, é constituída por gramíneas, 

arbustos, sub-bosque, dossel e plantas emergentes na maioria do local, com 

troncos caídos e bromélias distribuídas por toda a área. A serapilheira é 

encontrada também em grande parte da área, chegando a atingir pontos com 

dez centímetros de altura. Quanto ao dossel, grande parte da área possui um 

dossel fechado, com mais de 8 m de altura, porém os valores cobertura da 

área variam entre pontos de 23 e 83,1% e a altura varia entre 4,88 e 11,91 m.O 

diâmetro das árvores dentro de SF varia entre locais com árvores de 6,4 e 

18,94 cm. O Parque apresenta diversos áreas muito distantes de corpos 

d´água, principalmente nas áreas próximas aos maiores desníveis de solo, 

chegando a atingir locais com cerca de 575 m de distância de qualquer corpo 

d’água. O número de locais próximos a água corrente e parada é semelhante 

dentro de SF. 
 

Ambas as áreas estudadas são encontradas na região Centro-Sul do 

Paraná, possuem como formação vegetacional predominante a Floresta 

Ombrófila Mista, uma das fitofisionomias da Mata Atlântica. O clima da região, 

segundo a classificação de Koppen é Subtropical Úmido Mesotérmico sem 

estação seca (Cfb) (MAACK, 2012). A pluviosidade da região de Guarapuava é 
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alta durante o ano todo, com períodos menos chuvosos nos meses de julho e 

agosto, sendo a média de precipitação anual 1653,7 mm, os meses mais secos 

do ano são considerados agosto, novembro e dezembro, as maiores 

temperaturas são encontradas entre dezembro e fevereiro e as menores entre 

julho e agosto (MAACK, 2012). 
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CAPÍTULO 1: ASSEMBLEIAS DE ANFÍBIOS ANUROS EM DUAS ÁREAS  

DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NO SUL DO BRASIL 
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RESUMO 
 

A ordem Anura compreende 129 espécies registradas na fitofisionomia de 
Floresta Ombrófila Mista (FOM), porém esta é uma fitofisionomia pouco 
conhecida, com a ocorrência de grandes lacunas amostrais, identificando-se a 
necessidade de realização de inventários. Assim, esse capítulo descreve as 
assembleias de anfíbios anuros do Jardim Botânico Faxinal do Céu (FC), 
município de Pinhão, Paraná e Parque Municipal São Francisco da Esperança 
(SF), município de Guarapuava, Paraná, analisando padrões de riqueza, 
composição econstância de espécies entre as áreas e comparando-as com 
outras assembleias já conhecidas em localidades de FOM. Para a coleta de 
dados, utilizou-se o método busca ativa, orientada visual e auditivamente, com 
um esforço amostral de 260 horas/pessoa, durante 29 noites de amostragem 
para FC e 225 horas/pessoa, durante 25 noites para SF, entre agosto de 2014 
e outubro de 2015. As áreas variaram quanto à riqueza e composição de 
espécies, havendo espécies exclusivas de cada área. Em FC registrou-se 20 
espécies e em SF 14 espécies. FC obteve maior índice de diversidade, porém 
menor equitabilidade quando comparada a SF, o que pode ser causado pela 
estrutura do ambiente diferenciada entre as áreas. Registrou-se espécies 
típicas de ambientes florestais preservados como Ischnocnema guentheri e 
Haddadus binotatus, e também uma espécie de difícil registro, 
Melanophryniscus spectabilis, demonstrando dessa forma a importância da 
realização de inventários para medidas e estratégias de conservação, 
fornecendo bases para futuros estudos. Por meio da análise de agrupamento, 
observou-se que ambas áreas estudadas assemelham-se principalmente com 
a área estudada mais próxima (Parque Municipal das Araucárias), localizada 
no município de Guarapuava, Paraná. A partir dos registros do presente 
trabalho, incluindo espécies dependentes de habitats florestais e de difícil 
registro, pode-se inferir a importância dessas áreas florestais para a 
manutenção dessas espécies assim como a necessidade da realização de 
inventários, para que estes formem bases de dados para estudos posteriores e 
futuras decisões sobre a conservação do grupo. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Amphibia; Floresta com Araucárias; Planalto das 
Araucárias; Inventário; Paraná. 
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ABSTRACT 
 

The Anura order comprises 129 species recorded in the Araucaria Forest 
phytophysionomy (FOM), but this is a little known kind of forest, with large 
sampling gaps, showing a need to make inventories. Thus, this chapter 
describes the assemblies of amphibians the Jardim Botânico Faxinal do Céu 
(FC), Pinhão municipality, Paraná and Parque Municipal São Francisco da 
Esperança (SF) Guarapuava municipality, Paraná, analyzing richness patterns, 
composition and constancy of species between areas and comparing them with 
other assemblies already known in FOM sites. For data sampling, the active 
search method was used, visual and audibly oriented, with a sampling effort of 
260 hours / person for 29 nights of sampling to CF and 225 hours / person for 
25 nights to SF, between August 2014 and October 2015. The areas varied in 
richness and species composition, with exclusive species in each área. In FC 
area was recorded a richness of 20 species and SF, 14 species. FC showed a 
higher diversity index but lower equitability when compared to SF, which can be 
caused by the different environment structure between areas.Typical species of 
preserved forest habitats were identified in both areas, such as  
Ischnocnema guentheri and Haddadus binotatus, and also Melanophryniscus 
spectabilis, a species hard to register, demonstrating the importance of 
inventories for conservation strategies and measures, providing basis for future 
studies. Through the cluster analysis, it was observed that both studied areas 
are similar mainly with nearest studied area (Parque Municipal das Araucárias), 
also located in Guarapuava, Paraná. From the records of this work, including 
species that depended on forest habitats and the ones hard to register, the 
importance of these forests for the maintenance of these species can be 
inferred, as well as the need for inventories so that they form databases for 
further studies and future decisions on the group's conservation. 
 

KEYWORDS: Amphibia; Araucaria Forest; Araucaria Plateau; Inventory;  

Paraná. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 
 

A ordem Anura é a mais bem sucedida entre os anfíbios, possuindo 

atualmente, mais de 6.500 espécies descritas distribuídas em todo o mundo 

(FROST, 2015). Os anuros, assim como a maioria dos anfíbios, possuem a 

pele permeável e um ciclo de vida bifásico, dependendo de ambientes 

terrestres e aquáticos ao longo da vida (POUGH, HEISER, JANIS, 2003). Por 

essas características, são considerados dependentes do habitat em que vivem, 

já que necessitam de condições específicas para sobreviver. Dessa forma, 

alterações no ambiente, podem levar a alterações também na composição, 

riqueza e abundância desses animais (POUGH, HEISER, JANIS, 2003). 
 

Esse processo de alteração do ambiente é visível na Mata Atlântica, 

onde os remanescentes florestais restantes são pequenos e isolados e vem 

sofrendo grande pressão antrópica, restando atualmente apenas 7,6% de sua 

cobertura original (CÂMARA, 2005). Dentre as espécies descritas para anuros, 

Cruz e Feio (2007) afirmam que 400 delas são encontradas em área de Mata 

Atlântica. Porém, desde 2007 novas espécies foram descritas, como 
 
Melanophryninscus milanoi, M. biancae e M. xanthostomus (BORNSCHEIN, et 

al., 2015) podendo-se inferir que a riqueza encontrada nesse bioma é ainda 

maior. A Mata Atlântica, além da elevada riqueza, possui também um grande 

número de endemismos, espécies raras e com distribuição restrita, como o 

caso das espécies da família Brachycephalidae (PIE et al., 2013). 
 

Entre as fitofisionomias da Mata Atlântica, a Floresta Ombrófila Mista 

(FOM) é um dos ecossistemas que detém menor número de áreas protegidas 

(MMA, 2015) mesmo com um histórico de forte pressão antrópica, degradação 

e fragmentação de habitats, encontrando-se hoje distribuída em fragmentos 

com diferentes níveis de alteração (CASTELLA; BRITEZ, 2004). Em áreas de 

FOM foram registradas 129 espécies de anuros, sendo que dessas, 13 são 

endêmicas desse ecossistema (CONTE, 2010). 
 

Embora, segundo Conte et al. (2010), o número de descrições de novas 

espécies tenha aumentado nos últimos anos, assim como o número de novos 

registros, existem ainda muitas lacunas amostrais. Um desses locais ainda 

carentes de estudos é a região Centro-Sul do Paraná, onde entre os 29 
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municípios pertencentes a esta região, apenas três possuem algum tipo de 

dado publicado sobre anuros, evidenciando a necessidade urgente de 

realização de inventários e estudos padronizados de monitoramento (ARAUJO; 

ALMEIDA-SANTOS, 2013). Esses estudos são fundamentais para que sejam 

formadas bases de dados, as quais podem permitir que estudos mais 

detalhados e/ou mais abrangentes possam ser realizados posteriormente. A 

carência destes estudos resulta em conhecimentos limitados de distribuição 

geográfica, história natural e ecologia, impedindo o planejamento e a tomada 

de decisões específicas que visem a conservação das espécies de anfíbios 

anuros (SILVANO; SEGALLA, 2005). 
 

A partir do exposto acima, este capítulo visa descrever as assembleias de 

anfíbios anuros do Parque Municipal São Francisco da Esperança, município 

de Guarapuava, Paraná e Jardim Botânico Faxinal do Céu, município de 

Pinhão, Paraná, avaliando a composição e riqueza das assembleias e 

estimando os índices de diversidade, equitabilidade, dominância e constância 

além de comparar as assembleias de anuros registradas nesse estudo com 

outras encontradas em nove locais de FOM. 

 
 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

 

2.1 Áreas de estudo 
 

As amostragens foram realizadas em duas áreas: o Parque Municipal 

São Francisco da Esperança (SF) e o Jardim Botânico Faxinal do Céu (FC) 

(Figura 1). Ambas as áreas estão localizadas no Terceiro Planalto Paranaense, 

região centro-sul do Paraná em áreas de Floresta Ombrófila Mista, uma das 

fitofisionomias do bioma Mata Atlântica. O clima para as áreas é considerado, 

segundo a classificação Koppen, moderado, subtropical, úmido com geadas no 

inverno. A temperatura média anual é de 23º C nos meses mais quentes e 

inferiores a 13ºC nos meses mais frios (IPARDES, 2004). 
 

O Jardim Botânico de Faxinal do Céu localiza-se no distrito de Faxinal 

do Céu, município de Pinhão, Paraná (25°54'33"S; 51°35'39”W, 1.146m), a 
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aproximadamente 100 km de distância de SF. É uma área de 152 hectares de 

áreas verdes (Floresta Ombrófila Mista, Brejos de Altitude e áreas manejadas 

do jardim botânico propriamente dito) mantida pela Companhia Paranaense de 

Energia (COPEL
®

). 
 

O Parque Municipal São Francisco da Esperança, com uma área de 84,5 

ha, pertence ao município de Guarapuava, Paraná (25°3’48”S; 51°17’53”W, 

1.100m). A partir da lei n. 9.905/92 o Parque passou a fazer parte da Área de 

Proteção Ambiental (APA) da Serra da Esperança, a qual totaliza 206.555,82 

ha. De acordo com os dados fornecidos pelo plano de manejo da APA 

(PARANÁ, 2009), o SF apresenta predomínio de vegetação nativa em estágios 

médio e avançado de sucessão florestal. 

 
 

 

2.2 Obtenção dos dados 
 

As coletas de dados foram realizadas mensalmente entre agosto de 2014 e 

outubro de 2015. Para registros das espécies foi utilizado o método de busca 

ativa, orientada visual e auditivamente (AURICHIO; SALOMÃO, 2002), a qual 

consiste na procura dos anfíbios em micro-habitats apropriados. A busca era 

realizada por duas ou três pessoas, em um período de aproximadamente 4,5 

horas por noite, iniciando logo ao anoitecer. Ao total foram amostradas 29 

noites, com cerca de 260 horas/homem de amostragem para FC e 25 noites, 

com aproximadamente 225 horas/homem de amostragem para SF. Quando 

necessário, utilizou-se câmera fotográfica e gravador para registrar imagens e 

vocalizações das espécies para posterior identificação. 
 

Os espécimes testemunhos foram coletados sob licença número 44664-2, 

emitida pelo SISBIO-IBAMA e enviados para tombamento na Coleção 

Herpetológica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A 

identificação das espécies foi feita através de guias e chaves de identificação 

do grupo (HADDAD; TOLEDO; PRADO, 2008; HIERT; MOURA, 2007; 

MAFFEI; UBAID; JIM, 2011), além de consulta a especialistas, com fotografias 

e gravações de vocalizações. 
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2.3 Análise dos dados 
 

Para avaliar a suficiência amostral construiu-se uma curva de rarefação 

para cada área separadamente, onde cada mês foi considerado uma amostra. 
 

A riqueza de espécies nas áreas amostradas foi estimada com base na 

incidência mensal das espécies, utilizando o índice não paramétrico Jackknife 

de 1ª ordem (Jackknife1), o qual atribui maior peso às espécies raras 

(BURNHAM; OVERTON 1979). A diversidade de cada área foi calculada 

através do índice de Shannon-Wiener (H’), a Equitabilidade através do índice 

de Pielou (J) e a Dominância de Simpson (D). Para essas análises utilizou-se o 

somatório do número total de registros de cada espécie. Buscando-se 

compreender como ocorre a distribuição temporal das espécies de anuros em 

cada área de estudo, calculou-se, através de dados de presença e ausência 

mensal das espécies, o Índice Constância de ocorrência (IC) (DAJOZ, 2005), 

onde as espécies foram consideradas: frequentes – quando presentes em mais 

de 50% das amostragens; espécies comuns – quando presentes entre 25 e 

50% das amostragens e espécies raras – quando presentes em menos de 25% 

das amostragens. Para visualização da abundância relativa, obtida por meio do 

número de registros de cada espécie mensalmente, construiu-se o diagrama de 

Whittaker. 
 

A composição das áreas estudadas foi comparada com outras assembléias 

de anuros de FOM publicadas em periódicos científicos (ANEXO I) por meio de 

uma análise de agrupamento (Cluster), utilizando-se o coeficiente de 

similaridade de Jaccard. Para análise, utilizou-se dados de presença e 

ausência de espécies (0,1) e excluiu-se espécies listadas apenas a nível de 

gênero para evitar que fossem consideradas a mesma espécie. As localidades 

utilizadas nesta análise foram: (1) Jardim Botânico Faxinal do Céu, município 

de Pinhão, Paraná (25°54'33"S; 51°35'39”W) (presente trabalho); (2) Parque 

Municipal São Francisco da Esperança, município de Guarapuava, 

Paraná(25°3’48”S; 51°17’53”W) (presente trabalho); (3) Quatro Barras, Paraná 

(25º21’S; 49º03’W) (BERNARDE; MACHADO, 2000); (4) São José dos Pinhais, 

Paraná (25º41’S, 49º03’W)(CONTE; ROSSA-FERES, 2006); (5) Fazenda 
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Gralha Azul, município Fazenda Rio Grande, Paraná (25º37’S, 25º41’S, 

49º15’W, 49º17’W)(CONTE; ROSSA-FERES, 2007); (6) Município de Tijucas 

do Sul, Paraná (25º37’S, 25º41’S, 49º15’W, 49º17’W) (CONTE; MACHADO, 

2005); (7) Parque Municipal São Luís de Tolosa, Rio Negro, Paraná (26°05’S, 

49°48’W) (SANTOS; CONTE, 2014); (8) Município de Telêmaco Borba, Paraná 

(24º20’S; 50º35’W) (MACHADO; BERNARDE, 2002; ROCHA et al., 2003; 

MACHADO, 2004); (9) Parque Municipal das Araucárias, município de 

Guarapuava, Paraná (25º21’S, 51º27’W)(HIERT; MOURA, 2007); (10) Parque 

Nacional das Araucárias, municípios de Ponte Serrada e Passos Maia, Santa 

Catarina (26º47’S, 21º55’W) (LUCAS; MAROCO, 2011); (11) Floresta Nacional 

de Chapecó, municípios de Chapecó e Guatambu, Santa Catarina (27º 05' S, 

52º 46’W) (LUCAS; FORTES, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Mapa de localização das áreas de estudo, realizado entre setembro de 2014 e 
agosto de 2015, sendo 1= Jardim Botânico Faxinal do Céu, Pinhão, Paraná e 2= Parque 
Municipal São Francisco da Esperança e outras localidades citadas no texto, sendo: 3= 
Quatro Barras, Paraná, 4= São José dos Pinhais, Paraná, 5= Fazendo Rio Grande, 
Paraná, 6= Tijucas do Sul, Paraná, 7=Rio Negro, Paraná, 8= Telêmaco Borba, Paraná, 9= 
Guarapuava, Paraná, 10= Parque Nacional das Araucárias, Santa Catarina e 11= Floresta 
Nacional de Chapecó, Santa Catarina. 
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3.  RESULTADOS 
 

 

Foram registradas ao longo desse estudo, 23 espécies, pertencentes a seis 

famílias e 14 gêneros considerando as duas áreas de estudo (Tabela 1). Em 

FC foram registradas 20 espécies, sendo sete encontradas apenas nessa área. 

No SF possui 14 espécies registradas ao longo desse trabalho, sendo três 

exclusivas desse local. A família Hylidae apresentou a maior riqueza em ambas 

as áreas, correspondendo a 50% do total de espécies registradas. 

 
Tabela 1. Lista de espécies de anfíbios anuros registrados nas duas áreas de estudo (sendo: FC= 
Jardim Botânico Faxinal do Céu e SF= Parque Municipal São Francisco da Esperança),e suas 
respectivas classificações para o índice de Constância (IC) (C= Constantes, F= Frequentes, R= 
raras), entre os meses de agosto de 2014 e outubro de 2015.  
Táxon FC IC SF IC 

Família Brachycephalidae     

Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864) ● C - - 
Família Bufonidae     

Melanophryniscus spectabilis Caramaschi; Cruz, 2002 ● R - - 
Rhinella abei (Baldissera-Jr; Caramaschi; Haddad, 2004) ● C ● R 
Rhinella icterica (Spix, 1824) ● F ● F 
Família Craugastoridae     

Haddadus binotatus (Spix,1824) - - ● R 
Família Hylidae     

Aplastodiscus perviridis (Lutz, 1950) ● C ● C 
Dendropsophus minutus (Peters, 1872) ● F ● F 
Hypsiboas bischoffi (Boulenger, 1887) ● C - - 
Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) ● C ● R 
Hypsiboas leptolineatus (Braun, 1977) - - ● C 
Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856) ● F ● F 
Phyllomedusa tetraploidea Pombal; Haddad, 1992 ● C - - 
Scinax berthae (Barrio,1962) ● R - - 
Scinax catharinae (Boulenger,1888) ● R - - 
Scinax fuscovarius (Burmeister, 1856) ● F ● R 
Família Leptodactylidae     

Adenomera cf. marmorata ● R - - 
Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826) ● F ● R 
Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883) ● F ● R 

Leptodactylus gracilis (Duméril; Bibron, 1841) ● R - - 

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) ● F ● R 

Leptodactylus notoaktites Heyer, 1978 - - ● C 
Família Microhylidae      
Elachistocleis bicolor (Guérin-Méneville, 1838) 
Família Odontophrynidae  
Proceratrophrys avelinoi (Mercadal Del Barrio; 
Barrio, 1993) 

  
● R - - 

● C ● R 
 
 TOTAL 20 14 
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As curvas de rarefação de espécies indicam uma assíntota (Figura 1), 

porém, possivelmente ainda pode haver um aumento na riqueza com o 

aumento da amostragem para ambas as áreas. Para FC o estimador 

Jackknife1, estimou um valor de 21,87 para a riqueza local e para SF, o 

estimador acusou 17,7 espécies. Dessa forma, pode-se dizer que para a área 

de FC, foi registrado cerca de 91,5% das espécies e para SF, registrou-se 

70,5% da riqueza estimada para o local. Pode-se observar que a curva 

apresentada para FC está muito mais próxima a uma estabilização que SF, 

como também demonstrado pelos estimadores de riqueza obtidos. 
 

O FC apresentou maior riqueza (S), dominância (D) e diversidade (H’), 

porém obteve menor valor de equitabilidade (J), quando comparado ao SF 

(Tabela 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Curvas de rarefação de espécies em função dos meses de amostragem, 
durante sete fases de campo realizadas entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015 nas 
áreas: (A) Jardim Botânico Faxinal do Céu (FC) e (B) Parque Municipal Salto São 
Francisco da Esperança (SF). As linhas azuis representam o desvio padrão e as linhas 
vermelhas o número de espécies estimadas. 
 

 

Tabela 2. Riqueza (S), Índice de diversidade de Shannon-Winner (H’), Índice de 
equitabilidade de Pielou (J) e Dominância (D) para as áreas de estudo.  

 Áreas S H’ J D 

 Jardim Botânico 
20 2,36 0,79 0,13  Faxinal do Céu      

 Parque Municipal     

 São Francisco da 14 2,31 0,87  

 Esperança    0,12 
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Para a área FC, de acordo com o Índice de Constância, sete espécies 

foram consideradas frequentes, outras sete foram classificadas como comuns e 

seis raras. Já para SF três espécies foram consideradas frequentes, três 

comuns e oito raras (Tabela 1). Para ambas as áreas H. prasinus foi a espécie 

com maior índice de constância, sendo que em FC, essa espécie, juntamente 

com L. latrans foram registradas em todas as amostragens. As curvas obtidas 

através do diagrama de Whittaker foram semelhantes entre as áreas, com 

poucas espécies com abundâncias elevadas e o restante com valores baixos e 

próximos (Figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Diagrama de Whittaker para as áreas FC= Jardim Botânico Faxinal do Céu e 
SF= Parque Municipal Salto São Francisco da Esperança, sendo Ab. Relativa= 
Abundância Relativa, Ap= A. perviridis, Dm= D. minutus, Hb= H. bischoffi, Hbi= H. 
binotatus, Hf= H. faber, Hl = H. leptolineatusHp= H. prasinus, Lg= L. gracilis, Ll= L. 
latrans, Ln= L. notoaktites, Ms= M. spectabilis, Pa= P. avelinoi, Pc= P. cuvieri, Pg= P. 
gracilis, Pt= P. tetraploidea, Ra= R. abei, Ri= R. icterica, Sb= S. berthae, Sc= S. 
catharinae, Sf= S. fuscovarius, Ad= Adenomera cf. marmorata e Eb= E. bicolor. 
 
 

Por meio da análise de agrupamento (Figura 4), houve a formação de 

quatro grupos, sendo: (I) Telêmaco Borba, Quatro Barras, Tijucas do Sul, 

Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais, (II) Guarapuava e as áreas do 

presente trabalho, (III) Rio Negro e (IV) Parque Nacional das Araucárias e 

Parque Nacional de Chapecó. SF e FC tiveram maior similaridade com o 
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estudo realizado no Parque Municipal das Araucárias, no município de 

Guarapuava, Paraná. As áreas de Tijucas do Sul e Fazenda Rio Grande 

obtiveram maior valor de similaridade. Telêmaco Borba e o Parque Nacional de 

Chapecó foram os locais de menor similaridade, encontrando-se mais 

externamente aos demais agrupamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Similaridade (%) entre áreas de Floresta Ombrófila Mista, sendo: TB= Telêmaco 
Borba, PR; QB= Quatro Barras, PR; TS= Tijucas do Sul, PR; FRG= Fazenda Rio Grande, 
PR; SJP= São José dos Pinhais, PR; GPV= Guarapuava, PR; SF= Parque Municipal São 
Francisco da Esperança, Guarapuava, PR; FC= Jardim Botânico Faxinal do Céu, Pinhão, 
PR; RN= Rio Negro, PR; PNA= Parque Nacional das Araucárias, Ponte Serrada e Passos 
Maia, SC e PNC= Parque Nacional de Chapecó, Guatambu e Chapecó, SC. 
 
 

 

4.  DISCUSSÃO 

 

A área FC, ao demonstrar uma tendência maior a estabilização em sua 

curva de rarefação, comparada a área SF, sugere uma melhor amostragem 

para essa área e evidencia a necessidade de um período maior de 

amostragem para SF. A família Hylidae, apresentando o maior número de 

espécies nesse estudo em diversos trabalhos com diferentes formações 

vegetacionais (QUINTELA et al., 2009; LUCAS; MAROCCO, 2011; 

VASCONCELOS et al., 2011) segue o padrão comum para a Região 

Neotropical (DUELLMAN, 1998), o que pode ser justificado pela sua 
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diversidade elevada, apresentando atualmente 951 espécies descritas, sendo a 

maior família de anuros (FROST, 2015). 
 

Os resultados da equitabilidade, ao demonstrar maior valor para a área 

de SF, evidencia a consequência da alta dominância de algumas espécies em 

FC. Uma hipótese a esse resultado é a estrutura do ambiente das áreas de 

estudo, já que a área FC é formada por um jardim central com diversos lagos, 

rodeados por fragmento florestal. Dessa forma, espécies com maior 

plasticidade ambiental como D. minutus, L. latrans, R.icterica por exemplo, 

distribuem-se tanto pelo jardim como no fragmento florestal, o que as espécies 

mais especialistas não o fazem. Já SF não apresenta área antropizada com 

formação de lagos artificais, sendo formada apenas por habitats florestais, 

impedindo a dominância dessas espécies generalistas sobre as espécies mais 

especialistas. Resultado semelhante foi encontrado por Moraes, Sawaya e 

Barrela (2007), onde a dominância foi menor na área preservada em relação à 

área alterada. Outra possibilidade é que estas organizem-se ao acaso, 

independente das características do ambiente, como ocorre com algumas 

assembleias de diferentes grupos animais (ULRICH, 2004). 
 

Dentre as espécies com maiores índices de constância, H. prasinus e D. 

minutus possuem um período reprodutivo anual (CONTE; ROSSA-FERES, 

2006, SANTOS; CONTE 2014), sendo ativas portanto em todos os meses do 

ano. Já R.icterica e L. latrans, também reproduzem-se ao longo de todo o ano, 

porém, de forma esporádica, após fortes chuvas (SANTOS; CONTE, 2014). 
 

Entre as espécies classificadas como raras nesse estudo, S. catharinae 

é considerada em outros trabalhos uma espécie frequente, registrada ao longo 

de todo o ano (CONTE; ROSSA-FERES, 2006, CONTE; ROSSA-FERES, 

2007), sendo possível, portanto, que esta tenha sido subestimada para FC. 
 

As espécies R. abei, H. faber, P. cuvieri, L. latrans, S. fuscovarius, P. 

avelinoi e P. gracilis variaram quanto a abundância entre as áreas e foram 

classificadas em classes diferentes de Índice de Constância em cada área, 

sendo frequentes ou comuns em FC e raras em SF, já tiveram essas 

diferenças constatadas por outros pesquisadores (POMBAL JR; HADDAD, 

2005), que apontam que as espécies podem variar em seus padrões temporais 
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de atividade em diferentes áreas geográficas. Santos e Conte (2014) também 

observaram algumas dessas diferenças e sugeriram que estas possam ser 

causadas por diferentes níveis de plasticidade para ocupação e distribuição de 

habitat, tornando as espécies variáveis quanto ao seu caráter estenóico ou 

eurióico de acordo com a estrutura do local onde estão inseridas (DUELLMAN, 

1999). 
 

Dentre as duas espécies registradas uma única vez durante o período 

amostral e em apenas uma das áreas amostradas, E. bicolor já foi registrado 

em outras áreas de mesma fitofisionomia (LUCAS; FORTES, 2008)assim como 

do mesmo estado em diferentes formações (BERNARDE; MACHADO, 2000) e 

A. cf. marmorata também possui registros para o estado e em FOM, porém, 

todos os seus locais de ocorrência até então eram em áreas de transição entre 

FOM e Floresta Ombrófila Densa. Melanophryniscus spectabilis, registrada 

apenas em amostragem após intensas chuvas, possui reprodução explosiva, 

assim como o restante das espécies do gênero (BALDO et al., 2014). Essa 

espécie foi registrada em locais concentrados no interior do estado de Santa 

Catarina (GIASSON; KUNZ; GHIZONI-JR, 2011). Giasson, Kunz e Ghizoni-Jr 

(2011) apontaram que M. spectabilis ocorre apenas em Florestas Estacionais 

da bacia do rio Uruguai, embora Garcia et al. (2007) citem a espécie como 

endêmica de FOM, fitofisionomia em que a espécie foi encontrada nesse 

estudo. Além da ocorrência em outro estado e em outra formação da Mata 

Atlântica destaca-se também um aumento na altitude de ocorrência da espécie, 

pois o novo registro eleva para até 1.100 metros os locais com potencial de 

ocorrência da espécie, que até então variavam entre 380 e 875 metros de 

altitude (GIASSON; KUNZ; GHIZONI-JR, 2011). Dessa forma, pode-se inferir 

que os estudos sobre os locais de ocorrência dessa espécie bem como suas 

necessidades de habitat ainda são insuficientemente conhecidas, tornando-se 

difícil determinar se M. spectabilis é uma espécie rara ou de difícil registro. 
 

Dentre as espécies registradas nesse estudo, H. binotatus e I. guentheri 

são as espécies que apresentam os hábitos mais especialistas, pois são 

estreitamente relacionadas a ambientes florestais, sendo registradas apenas 

em habitats em bom estado de conservação (MACHADO et al., 1999). 
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As áreas estudadas ao longo desse trabalho apresentam riqueza 

semelhante a outras localidades de mesma fitofisionomia, sendo que, em 

relação ao número de espécies, SF e o Parque Municipal das Araucárias, 

Guarapuava, Paraná (HIERT; MOURA, 2007) apresentam um número próximo 

de espécies. Já FC aproxima-se ao número de espécies obtidos em Quatro 

Barras, Paraná (BERNARDE; MACHADO, 2000). De acordo com a análise de 

agrupamento, o primeiro grupo formado agrupou os locais mais próximos a 

transições entre biomas, sendo que algumas das áreas, como São José dos 

Pinhais e Quatro Barras são considerados locais de ecótonos de FOM e 

Floresta Ombrófila Densa e Telêmaco Borda é um local de transição entre 

Campos Naturais, FOM e Floresta Estacional Semidecidual (CONTE; ROSSA-

FERES, 2006). Possivelmente por estas áreas possuírem esta característica de 

transição elas também apresentam as maiores riquezas entre as áreas 

analisadas. As áreas do presente trabalho, ao serem agrupadas juntamente 

com o Parque Municipal das Araucárias, no município de Guarapuava pode-se 

inferir, que as assembleias estudadas, dentre os locais de FOM analisados, 

assemelham-se a assembleia conhecida do local mais próximo, os quais 

possuem em comum características vegetais e climáticas similares. O ultimo 

grupo foi formado pelas áreas do oeste de Santa Catarina, demonstrando 

também a influência da proximidade das áreas nas assembleias de anuros e 

influencia de características ambientais similares, já que estas localizam-se na 

bacia do Rio Uruguai. 
 

A maioria das espécies encontradas, corroborando com a maioria dos 

estudos do grupo, são espécies generalistas, porém, registrou-se também 

espécies intimamente associadas a ambientes florestais em algum momento 

do seu ciclo de vida, dependendo de micro-habitats específicos. Outro ponto a 

se destacar é o registro de M. spectabilis, espécie que até então, possuía 

registros apenas para o estado de Santa Catarina. Deste modo, pode-se inferir 

a importância dessas áreas florestais para a manutenção dessas espécies 

assim como a necessidade da realização de inventários, para que estes 

formem bases de dados para estudos posteriores e futuras decisões sobre a 

conservação do grupo. 
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RESUMO 
 

Assembleias de anfíbios anuros são fortemente influenciadas pelas 
características do ambiente, em especial, por fatores climáticos e espaciais. 
Em regiões subtropicais de Floresta Ombrófila Mista (FOM) poucos estudos 
foram realizados tornando-se difícil inferir padrões de distribuição e a 
importância das variáveis climáticas nessas regiões. O objetivo desse estudo 
foi verificar a abundância das espécies nas quatro estações, a similaridade 
entre as estações a partir das abundâncias e avaliar através de análises de 
correlação, a influência de variáveis climáticas sobre a riqueza de anuros. As 
amostragens foram realizadas em duas áreas de FOM: Jardim Botânico 
Faxinal do Céu (FC), Pinhão, Paraná e Parque Municipal São Francisco da 
Esperança (SF), Guarapuava, Paraná, entre agosto de 2014 e setembro de 
2015 por meio do método de busca ativa. Foram registradas 21 espécies, 
sendo 18 para FC e 14 para SF. Algumas espécies foram registradas ao longo 
de todo o ano em ambas as áreas (H. prasinus, D. minutus e R. icterica), outras 
foram registradas em apenas uma das estações (S. catharinae, M. spectabilis e 
L. gracilis), demonstrando dessa forma a diferença entre os períodos 
reprodutivos das espécies. As estações mais similares foram primavera e verão 
de FC e primavera, outono e verão em SF, período em que a maioria das 
espécies de anuros reproduzem-se. Dentre as variáveis climáticas avaliadas, 
apenas as médias de temperatura máxima obtiveram valores de correlação 
significativos para a riqueza mensal de espécies em ambas as áreas, 
diferentemente do padrão esperado, o qual prediz que a precipitação seria o 
principal fator influenciando as assembleias de anfíbios anuros em regiões 
subtropicais. Dessa forma, destaca-se a necessidade de estudos futuros em 
regiões subtropicais com diferentes formações vegetacionais e relevos para 
melhor compreensão dos fatores de distribuição do grupo. 

 

Palavras-chave: Abundância Relativa, Amphibia, Precipitação, Riqueza, 

Temperatura. 
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ABSTRACT 
 

Amphibian assemblies are strongly influenced by environmental characteristics, 
particularly by climate and spatial factors. In subtropical regions of Araucaria 
Forest (FOM) few studies have been accomplished, making it difficult to infer 
distribution patterns and the importance of climate variables in these regions. 
The aim of this study was to determine the abundance of species in four 
seasons, the similarity between the seasons from the abundance and evaluate 
through correlation analysis the influence of climatic variables on the anurans 
richness. The sampling took place in two FOM areas: Jardim Botânico Faxinal 
do Céu (FC), Pinhão municipality, Paraná and Parque Municipal São Francisco 
da Esperança (SF) Guarapuava municipality, Paraná, between August 2014 
and September 2015 by the active search method. During this study 21 species 
were recorded, 18 for FC and 14 for SF. Some species were recorded 
throughout the year in both areas (H. prasinus, D. minutus and R. icterica), and 
others have been registered in only one season (S. catharinae, M. spectabilis 
and L. gracilis), showing the difference between the reproductive periods of 
these species. The most similar seasons were spring and summer of FC and 
spring, autumn and summer in SF, during which most anuran species 
reproduce. Among the climatic variables evaluated, only the maximum 
temperature averages achieved significant correlation values for monthly 
species richness in both areas, unlike the expected pattern, which predicts that 
precipitation would be the main factor influencing the amphibian assemblies in 
subtropics. Being so, there is a need for future studies in subtropical regions 
with different forest formations and reliefs to better understand the group's 
distribution factors. 
 

 

KEYWORDS: Relative Abundance, Amphibia, Precipitation, Richness, 
Temperature. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 
 

A distribuição dos animais na natureza depende de diversos fatores, 

(PIANKA, 1973) e estes fatores interagem entre si, tornando possível a 

coexistência de diferentes espécies, assim como a diversidade e dinâmica 

destas (SANTOS; CONTE, 2014). Os anfíbios anuros, em especial, são 

animais fortemente influenciados pelas características do ambiente, já que 

apresentam uma pele desprotegida e altamente permeável, assim como um 

ciclo de vida bifásico, dependendo de ambientes aquáticos e terrestres 

(DUELLMAN; TRUEB, 1994). Além disso, o baixo poder de deslocamento 

desses animais impede que estes procurem habitats com condições 

adequadas em locais distantes (SMITH; GREEN, 2005). Por essas 

características, uma assembleia de anuros pode ser influenciada por diferentes 

fatores (SANTOS; CONTE, 2014), dentre eles pode-se citar os fatores 

climáticos e espaciais (VASCONCELOS et al., 2011). 
 

O clima possui fundamental importância no padrão de atividade de anuros 

(ZANK et al., 2010), sendo que, em regiões tropicais e subtropicais, dentre os 

fatores climáticos, acredita-se que a precipitação é o principal fator que define a 

atividade reprodutiva desse grupo e em maiores elevações a temperatura 

torna-se um fator importante nos padrões reprodutivos (DUELLMAN;TRUEB, 

1994). Dentre os fatores climáticos, a importância da precipitação, umidade 

relativa e temperatura já foram relatadas em diversos trabalhos com o grupo 

(VASCONCELOS; ROSSA-FERES, 2005; VASCONCELOS et al., 2011; 

CONTE; ROSSA-FERES, 2006,2007, SANTOS; CONTE, 2014). Porém, outros 

estudos não encontraram relação entre esses fatores climáticos e a 

estruturação de assembleias de anuros (WILD, 1996, BOTH et al., 2008), 

demonstrando assim que as assembléias podem ser influenciadas por outras 

características como o fotoperíodo, a qual vem recebendo destaque nos 

estudos atuais (BOTH et al, 2008; CANAVERO; ARIM, 2009) assim como a 

combinação entre variáveis ambientais (CANAVERO et al, 2008). 
 

A região subtropical do Brasil, segundo a classificação de Koppen 

(ALVARES et al., 2013), abrange parte de cinco estados com variadas 

fitofisionomias (IBGE, 2015), fornecendo diferentes combinações entre clima, 
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relevo e formações vegetais. Nessa região climática, em áreas de fitofisionomia 

de Floresta Ombrófila Mista (FOM) poucos estudos foram realizados (BOTH et 

al., 2009; SANTOS; CONTE, 2014) tornando-se difícil inferir padrões de 

distribuição e a importância das variáveis climáticas nessas regiões. 
 

Assim, levando em conta a carência de estudos aliada à rápida 

desestruturação que essa fitofisionomia vem sofrendo (CASTELLA; BRITEZ, 

2004), esse capítulo visa descrever a variação temporal das assembleias de 

anfíbios anuros para o Parque Municipal São Francisco da Esperança, 

Guarapuava, Paraná e do Jardim Botânico Faxinal do Céu, Pinhão, Paraná, 

ambas localizadas em FOM. 

 
 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

 

2.1 Áreas de estudo 
 

As amostragens foram realizadas em duas áreas: o Parque Municipal 

São Francisco da Esperança e o Jardim Botânico Faxinal do Céu (Figura 1). 

Ambas as áreas estão localizadas no Terceiro Planalto Paranaense, região 

centro-sul do Paraná em áreas de Floresta Ombrófila Mista, uma das 

fitofisionomias do bioma Mata Atlântica. O clima para as áreas é considerado, 

segundo a classificação Koppen, moderado, subtropical, úmido com geadas no 

inverno. A temperatura média anual de 23ºC nos meses mais quentes e 

inferiores a 13ºC nos meses mais frios (IPARDES, 2004). 
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Figura 1. Mapa das áreas de estudo, localizadas na região Centro-Sul do Paraná, entre 

setembro de 2014 e agosto de 2015. 

 

 

O Jardim Botânico de Faxinal do Céu localiza-se no distrito de Faxinal 

do Céu, município de Pinhão, Paraná (25°54'33"S; 51°35'39”W, 1.146m), a 

aproximadamente 100 km de distância de SF. É uma área de 152 hectares de 

áreas verdes (Floresta Ombrófila Mista, Brejos de Altitude e áreas manejadas 

do jardim botânico propriamente dito) mantida pela Companhia Paranaense de 

Energia (COPEL
®

). 
 

Para FC, ao longo de 12 meses, o maior volume de precipitação ocorreu 

em setembro (350,2mm) e o menor valor foi obtido em outubro (57,2mm), 

quanto à temperatura máxima, a maior média foi obtida em Janeiro (30,6 ºC) e 

a menor em julho. Em relação às temperaturas mínimas, janeiro apresentou a 

média mais elevada (17,5 ºC) e junho apresentou o menor valor (8,9ºC). Em 

relação à temperatura média mensal, janeiro obteve o maior valor (24ºC) e 

julho o menor (15,2ºC) (Figura 2, A). 
 

O Parque Municipal São Francisco da Esperança, com uma área de 84,5 

ha, pertence ao município de Guarapuava, Paraná (25°3’48”S; 51°17’53”W, 

1.100m). A partir da lei n. 9.905/92 o Parque passou a fazer parte da Área de 
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Proteção Ambiental (APA) da Serra da Esperança, a qual totaliza 206.555,82 

ha. De acordo com os dados fornecidos pelo plano de manejo da APA 

(PARANÁ, 2009), o SF apresenta predomínio de vegetação nativa em estágios 

médio e avançado de sucessão florestal. 
 

Em SF, o maior valor de precipitação mensal foi obtido em julho 

(351,6mm) e o menor em agosto (42,4mm), a maior média de temperatura 

máxima foi observada em janeiro (28,2ºC) e a menor em julho (19,2ºC). Quanto 

a temperatura mínima, a maior média ocorreu em janeiro (17,5 ºC) e a menor 

em junho (9,2ºC). Entre as temperaturas médias, a maior registrada foi em 

janeiro (22,9ºC) e a menor em julho (14,4 ºC) (Figura 2,B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Médias mensais da precipitação (mm), umidade relativa do ar (%), temperatura 
máxima, mínima e média (ºC) entre setembro de 2014 e agosto de 2015, sendo A= Jardim 
Botânico Faxinal do Céu, Pinhão, Paraná e B= Parque Municipal São Francisco da 
Esperança, Guarapuava, Paraná. 
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2.2 Obtenção dos dados 
 

As saídas a campos foram realizadas entre setembro de 2014 e agosto 

de 2015 com esforço de duas noites consecutivas por mês em cada área. Para 

registros das espécies foi utilizado o método de busca ativa, orientada visual e 

auditivamente, a qual consiste na procura dos anfíbios em micro-habitats como 

poças, córregos, serrapilheira, troncos, bromélias, assim como áreas de várzea 

e ambientes florestais (AURICHIO; SALOMÃO, 2002). A busca foi realizada por 

duas pessoas, em um período de aproximadamente 4,5 horas por noite, 

iniciando logo ao anoitecer. Ao total foram amostradas 25 noites, com cerca de 

225 horas/homem de amostragem em cada área. Quando necessário, utilizou-

se um gravador para registrar as vocalizações e uma câmara fotográfica para 

registrar as imagens, para posterior identificação das espécies. 
 

Os espécimes testemunhos foram coletados sob licença número 44664-

2, emitida pelo SISBIO-IBAMA e enviados para a Coleção Herpetológica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A identificação das 

espécies foi feita através de guias e chaves de identificação do grupo (HIERT; 

MOURA, 2007; HADDAD; TOLEDO; PRADO, 2008;MAFFEI; UBAID; JIM, 

2011), além de consulta a especialistas, com fotografias e gravações de 

vocalizações. 

 
 

 

2.3 Análise de dados 
 

Buscando verificar a distribuição sazonal das espécies, por meio do 

número de registros, calculou-se a abundância relativa das espécies para cada 

estação do ano e utilizando uma matriz com valores de abundância total para 

cada estação, realizou-se uma análise de agrupamento (Cluster), baseada no 

índice de Bray-Curtis e uma Análise de Escalonamento Multidimensional não 

métrico (NMDS), também baseada no índice de Bray-Curtis. Posteriormente, 

para gerar uma integração entre as análises, com mapas perceptuais dos 

agrupamentos, o cluster obtido foi sobreposto ao NMDS. Para cada estação 

considerou-se três meses de amostragem, sendo cada mês foi amostrado por 

duas noites. Para a primavera considerou-se as coletas realizadas durante 

setembro, outubro e novembro, para o verão considerou-se os meses de 
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dezembro, janeiro e fevereiro. Já para outono, considerou-se março, abril e 

maio e para o inverno os meses de junho, julho e agosto. 
 

Para avaliar a influência das variáveis climáticas sobre a abundância e 

riqueza de espécies, as variáveis precipitação, umidade relativa do ar e 

temperatura foram tomadas de maneira diária, a partir de dados fornecidos pelo 

Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR). O fotoperíodo calculado a partir 

dos horários de nascer e por-do-sol observados em campo também foi 

tomado.. Afim de sumarizar ou compreender as co-variâncias entre as variáveis 

climáticas foi realizada uma Análise de Componentes Principais (PCA). A partir 

da identificação de quais variáveis climáticas seriam as principais fontes de 

variação, utilizou-se a análise de correlação linear de Pearson entre duas 

métricas de diversidade (abundância e a riqueza de espécies) e duas variáveis 

climáticas (fotoperíodo e precipitação) Para todas as análise foi considerado o 

valor de p<0,05 como significativo. Para essas análises utilizou-se os valores 

de fotoperíodo dos dias de coleta, a precipitação acumulada dos dois dias de 

amostragem, um dia antes e um dia depois para cada mês, a média entre 

esses quatro dias dos valores deumidade relativa do ar, temperatura média, 

máxima e mínima de cada área. As análises estatísticas dos dados foram 

realizadas por meio do programa estatístico PAST (HAMMER; HARPER; 

RYAN, 2007). 

 

3.  RESULTADOS 
 

 

Foram registradas ao longo desse estudo, 21 espécies distribuídas em seis 

famílias e 12 gêneros nas duas áreas de estudo (Tabela 1). 
 

De acordo com as abundâncias relativas consideradas para cada estação, 

pode-se visualizar espécies em atividade ao longo de todo o ano para ambas 

as áreas, como R. icterica, D. minutus e H. prasinus as quais apresentam 

porcentagens altas ou intermediárias ao longo das estações. Scinax 

catharinae, L. gracilis e M. spectabilis foram registradas em atividade durante 

apenas uma estação e com baixos valores de abundância relativa. 
 

A riqueza de espécies em atividade variou durante as estações, porém, as 

estações mais similares quanto a riqueza foram verão e primavera de FC 
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(>75% de similaridade), seguida pelas estações de verão, primavera e outono 

em SF (>45% de similaridade). Para FC, outono e inverno obtiveram menor 

valor de similaridade (>45% de similaridade) e em SF, o inverno foi a estação 

que apresentou menor valor de semelhança (< 45% de similaridade) (Figura 3). 
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Tabela 1. Lista de espécies de anfíbios anuros registrados nas duas áreas de estudo (FC= Jardim Botânico Faxinal do Céu e SF= Parque Municipal São Francisco 
da Esperança e), entre os meses de setembro de 2014 e agosto fevereiro de 2015 e seus respectivos valores de abundância relativa (%). 

 

 
Táxon 

 FC   SF   
 

Primavera Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno   

 Família Brachycephalidae         

 Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864) 6,36 0,38 0 1,06 - - - - 
 Família Bufonidae         

 Melanophryniscus spectabilis Caramaschi; Cruz, 2002 2,12 0 0 0 - - - - 
 Rhinella abei (Baldissera-Jr; Caramaschi; Haddad, 2004) 0,42 0 0 3,19 4,55 0 0 0 
 Rhinella icterica (Spix, 1824) 5,08 5,36 12,5 6,38 31,82 13,33 6,25 18,18 
 Família Craugastoridae         

 Haddadus binotatus (Spix,1824) - - - -     
 Família Hylidae         

 Aplastodiscus perviridis (Lutz, 1950) 27,12 31,8 0 0 4,55 26,67 18,75 0 
 Dendropsophus minutus (Peters, 1872) 22,46 18,77 9,38 30,85 18,18 10 12,5 18,18 
 Hypsiboas bischoffi (Boulenger, 1887) 2,54 4,98 10,94 0  - - - 
 Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) 6,36 9,96 4,69 0 0 3,33 6,25 0 
 Hypsiboas leptolineatus (Braun, 1977) - - - - 0 10 0 27,27 
 Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856) 8,9 14,56 26,56 26,6 13,64 20 18,75 18,18 
 Phyllomedusa tetraploidea Pombal; Haddad, 1992 0,85 1,53 0 0 - - - - 
 Scinax berthae (Barrio,1962) 0 0,77 0 3,19 - - - - 
 Scinax catharinae (Boulenger,1888) 0 0 0 2,13 - - - - 
 Scinax fuscovarius (Burmeister, 1856) 2,54 0,38 1,56 12,77 0 0 6,25 18,18 
 Família Leptodactylidae         

 Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826) 4,24 3,07 3,13 0 0 3,33 0 0 
 Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883) 2,97 2,3 0 3,19 4,55 0 0 0 
 Leptodactylus gracilis (Duméril;Bibron, 1841) 0 0,38 0 0  - - - 
 Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) 5,08 5,36 31,25 9,57 0 0 12,5 0 
 Leptodactylus notoaktites Heyer, 1978 - - - - 0 6,67 18,75 0 
 Família Odontophrynidae         

 Proceratrophrys avelinoi (Mercadal Del Barrio; Barrio, 
2,97 0,38 0 1,06 0 0 0 9,09  

1993)          
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Figura 3. Mapa perceptual do NMDS com sobreposição de Cluster baseada no Índice de 
Bray-Curtis para as áreas de estudo, realizado entre setembro de 2014 e agosto de 2015, 
sendo: FCPrim=Primavera de FC, FCVer=Verão de FC, FCOut= Outono de FC, FCInv= 
Inverno de FC, SFPrim= Primavera de SF, SFVer= Verão de SF, SFOut=Outono de SF, 
SFInv= Inverno de SF. 

 

As variáveis climáticas foram sumarizadas em dois componentes 

principais (PCs) para cada área. Para FC, os dois PCs explicaram juntos 99,5% 

da variação. O PC1 (86,45% de variação) foi influenciado principalmente pelo 

fotoperíodo. OPC2 (13,07%) foi influenciado positivamente pela precipitação 

(Figura 4A). Para SF os dois PCs explicaram 98,67% dos dados, sendo o PC1 

(85,21% da variação) também influenciado principalmente pelo fotoperíodo e o 

PC2 (13,46%) pela precipitação (Figura 4B). 
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Figura 4. Representação gráfica da análise de PCA para as áreas de A= Jardim Botânico 
Faxinal do Céu, Pinhão, Paraná e B= Parque Municipal São Francisco da Esperança, 
Guarapuava, Paraná. 

 

Para FC, observou-se correlação positiva entre a abundância e riqueza 

de espécies e o fotoperíodo (r=0,88; g.l.=10; p=0,0001 e r=0,71; g.l=10; 

p=0,001 respectivamente), porém não houve correlação entre a abundância e 
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riqueza de espécies e a precipitação (r= -0,19; g.l= 10; p=0,53 e r =0,22; g.l. = 

10; p = 0,48 respectivamente). Para SF, ao realizar a análise de correlação, 

quanto ao fotoperíodo, este correlacionou-se com a abundância ( r=0,57; 

g.l=10; p= 0,04). Não houve correlações entre o fotoperíodo e a riqueza 

(r=0,45, g.l=10; p= 0,13), assim como a precipitação com a abundância e a 

riqueza (r= -0,14; g.l=10; p= 0,66 e r=-0,13; g.l=10; p= 0,67, respectivamente). 

 
 

 

4.  DISCUSSÃO 
 

 

Ao analisar a variação da riqueza de espécies ao longo das estações, 

visualizou-se a diferença no período reprodutivo das espécies, a qual pode ser 

resultado da interação dos fatores climáticos, os quais estão relacionados ao 

modo como as espécies distribuem-se ao longo do ano, sendo responsáveis 

por determinar o início e o fim da atividade reprodutiva (DUELLMAN; TRUEB, 

1994). 
 

A espécie H. prasinus, encontrada durante todas as estações em ambas as 

áreas, possui um período reprodutivo anual, onde os machos vocalizam ao 

longo de todos os meses do ano (CONTE; ROSSA-FERES, 2006). A alta 

abundância de R. icterica, também encontrada durante todas as estações 

nesse trabalho, pode ser justificada pelo seu modo reprodutivo, considerada 

uma espécie de reprodução esporádica, pois é encontrada em atividade 

reprodutiva após fortes chuvas durante todo o ano ( SANTOS; CONTE 2014), 

assim como por seu hábito generalista e alta tolerância a ambientes 

perturbados (CONDEZ; SAWAYA; DIXO, 2009). Dendropsophus minutus 

também presente em todas as estações em ambas as áreas e com altos 

valores de abundância, possui um período reprodutivo anual (SANTOS; 

CONTE 2014) e uma tolerância elevada a variações ambientais e a diversidade 

de habitats que pode ocupar, podendo ser registrada em fragmentos de mata, 

várzeas e poças de área aberta durante todo o ano (HIERT; MOURA, 2007). 

Hypsiboas leptolineatus, embora registrada na área SF apenas durante o verão 

e o inverno, é considerada uma espécie de reprodução anual (BOTH el al., 

2009, HIERT; MOURA, 2011), porém, como no presente trabalho, Hiert e 
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Moura (2011) também observaram uma maior atividade dessa espécie durante 

os meses de inverno e levantam a possibilidade da interferência da variação 

geográfica sobre a abundância dessa espécie ao longo do ano. 
 

Dentre as espécies pouco abundantes, R. abei é considerada comum em 

diversos trabalhos, em atividade, assim como R. icterica, durante todo o ano 

após períodos de chuva (SANTOS; CONTE, 2014). Acredita-se que esta 

espécie sofra variações em sua atividade e abundância de acordo com o 

gradiente latitudinal, possuindo maior número de registros em áreas de 

menores altitudes, e menores registros em altitudes acima de 1.000m 

(MARIOTTO, 2014), assim como nas áreas do presente trabalho. 
 

Scinax catharinae, embora seja encontrada em diversos estudos na estação 

quente (CONTE; ROSSA-FERES, 2006; BOTH et al., 2009), no presente 

trabalho foi registrada apenas em FC durante o inverno e pouco abundante. 

Melanophryniscus spectabilis, encontrado em apenas uma estação (primavera) 

assim como S. catharinae, foi encontrada vocalizando em outro estudo após 

chuvas torrenciais (GIASSON, KUNZ;GHIZONI-JR 2011) como também no 

presente trabalho. 
 

A maior similaridade entre as estações mais quentes para ambas as áreas, 

visualizada na análise de NMDS com sobreposição de Cluster, demonstra o 

agrupamento de espécies em atividade nas estações mais chuvosas e com 

temperaturas mais elevadas. Nessas estações, a grande maioria dos anuros 

encontra-se em seu período reprodutivo (BOTH et al., 2009, CONTE; ROSSA-

FERES, 2006, 2007, SANTOS; CONTE, 2015). Já nos meses menos chuvosos 

e mais frios, onde os valores de similaridade foram menores, encontrou-se um 

pequeno número de espécies em atividade. 
 

Embora o fotoperíodo seja citado por Duellman e Trueb (1994) como um 

fator improvável para a regulação dos ciclos sexuais em anuros, pode-se 

observar através da formação dos PCs e da análise de correlação, o 

fotoperíodo como a principal variável climática atuando sobre as assembleias. 

Dessa forma, os resultados obtidos corroboraram com os estudos mais 

recentes realizados com assembleias de anfíbios anuros avaliando a influencia 

de variáveis ambientais, os quais encontraram como principal fator climático 
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atuante sobre assembleias, o fotoperíodo (BOTH et al, 2008; CANAVERO; 

ARIM, 2009). O fotoperíodo pode ser determinante para os anuros, 

influenciando, em conjunto com as características de cada espécie, sobre as 

taxas respiratórias, principalmente sobre o consumo de oxigênio, 

demonstrando assim a íntima relação desses animais com essa variável 

(DUELLMAN; TRUEB, 1994). Diversos estudos também relatam a importância 

da temperatura, a qual co-variou juntamente com o fotoperíodo. As áreas de 

estudo encontram-se na região subtropical, onde a sazonalidade climática é 

regida por temperaturas, já que as chuvas ocorrem ao longo de todo o ano 

(SANTOS et al., 2008), assim como em locais de elevadas altitudes, onde a 

temperatura é um fator importante para definir os padrões reprodutivos para 

anuros, podendo controlar a duração da do período reprodutivo (DUELLMAN; 

TRUEB, 1994). Assim, pode-se levantar também a hipótese de que uma 

combinação de variáveis atue sobre as assembleias para definir a abundância 

e riqueza em atividade ao longo do ano, assim como verificado por Canavero et 

al, 2008. Diversos trabalhos relatam a precipitação como o principal fator 

influenciando as assembleias (CONTE; MACHADO, 2005, CONTE; ROSSA-

FERES, 2006, SANTOS;CONTE, 2014), porém essa correlação não foi 

encontrada no presente estudo, podendo ser justificado pelo clima encontrado 

na região, onde as chuvas são distribuídas ao longo de todo o ano. A partir dos 

resultados encontrados nesse trabalho, reforça-se o papel fundamental do 

fotoperíodo para a abundância e riqueza de anfíbios anuros, permitindo uma 

melhor compreensão das atividades temporais desses animais. 
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CAPÍTULO 3: USO DE MICRO-HABITAT POR ANFÍBIOS ANUROS EM  

ÁREAS DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NO SUL DO BRASIL 
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RESUMO 
 

A ocorrência de uma assembleia de anuros em determinada área, depende, 
além de fatores históricos e evolutivos, das necessidades biológicas de cada 
espécie, sendo influenciada pela disponibilidade de recursos e condições 
ambientais que tornarão determinado habitat favorável. Nesse trabalho 
investigou-se como os anfíbios anuros usam o micro-habitat em dois 
fragmentos de Floresta Ombrófila Mista no sul do Brasil. Os Anfíbios Anuros 
foram amostrados em duas localidades: Jardim Botânico Faxinal do Céu, 
município de Pinhão, Paraná) e Parque Municipal São Francisco da Esperança, 
município de Guarapuava, Paraná, ambas na região Centro-Sul do Paraná. Os 
dados foram coletados por meio do método de ponto de escuta, através da 
realização amostragens mensais em cada área, duas noites por mês, ao longo 
de 13 meses. Para a realização do estudo foram demarcadas duas trilhas de 
1km em cada área, sendo que cada uma possuía 20 pontos marcados, 
distantes 50 metros entre si. Cada ponto era amostrado durante 5 minutos, 
onde os animais eram registrados visual e auditivamente. Onze variáveis 
ambientais foram mensuradas em cada ponto e posteriormente foram 
sumarizados por meio de uma Análise de Componentes Principais (PCA). 
Utilizando os primeiros PCs das variáveis ambientais, fez-se a relação com o 
número total de registros das espécies de anuros por meio da Análise de 
Correspondência Canônica (CCA). Os três primeiros PCs resultantes da PCA 
explicaram juntos 68,5% das variáveis ambientais, sendo o PC1 influenciado 
por variáveis indicativas de florestas fechadas e maduras, PC2 foi indicativo de 
áreas de borda e florestas secundárias e PC3 locais de borda próximos a água 
corrente. Algumas espécies não demonstraram associação com nenhuma das 
variáveis mensuradas, sendo consideradas generalistas quanto ao uso do 
habitat. Além destas, outras espécies, consideradas especialistas, também 
tiveram associações com alguns componentes, sendo H. binotatus, e I. 
guentheri associadas ao PC1 e P. avelinoi associado ao PC2. Sabe-se que 
ambientes mais estruturados, com alta complexidade, maior heterogeneidade 
da cobertura do dossel, diâmetro das árvores (DAP) e altura da serapilheira 
acabam por impedir ou diminuir a incidência de luz solar, manter o ar e o solo 
úmidos e geram uma diversidade de micro-habitats disponíveis. Essas 
características acabam por gerar condições de sobrevivência para anuros com 
necessidades de habitats mais florestais. Dessa forma pode-se inferir a 
importância de ambientes estruturados para a distribuição das espécies e como 
consequência, a conservação das mesmas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Amphibia, Complexidade de habitat, Floresta com 
Araucária, Pontos de escuta. 
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ABSTRACT  
The occurrence of an anuran assembly in a certain area depends, in addition to 
historical and evolutionary factors, on biological needs of each species, being 
influenced by the availability of resources and environmental conditions that 
makes certain habitat favorable. In this study we investigated how anuran 
amphibians use the micro-habitat in two Araucaria forest fragments in southern 
Brazil. The anurans were sampled in two locations: Jardim Botânico Faxinal do 
Céu, Pinhão municipality, Paraná and Parque Municipal São Francisco da 
Esperança, Guarapuava municipality, Paraná, both in the South Central region 
of Paraná. Data was collected through the Points Count method, by conducting 
monthly courses in each area, two nights each month during 13 months. For the 
study two tracks of 1km each were demarcated in each area, in which 20 points 
were scored, 50 meters apart from each other. Each point was sampled for 5 
minutes, where the animals were registered visually and aurally. Eleven 
variables were taken at each point and were subsequently summarized by a 
Principal Component Analysis (PCA). Using the first PCs of environmental 
variables, there was a relationship with the total number of recorded anuran 
species by Canonical Correspondence Analysis (CCA). The three PCs used for 
CCA together explained 68.5% of the environmental variables, and the PC1 
was influenced by the indicative variables of closed and mature forests, PC2 
was by border areas and secondary forests and PC3 by edge sites near water. 
Some species showed no association with any of the measured variables being 
considered generalists for habitat use. Apart from these, other species 
considered specialists also had positive relationships with some components, 
being H. binotatus and I. guentheri associated with PC1 and P. avelinoi 
associated with PC2. It is known that more structured environments with high 
complexity, greater heterogeneity of canopy cover, trees diameter (DAP) and 
height of the litter eventually prevent or reduce the incidence of sunlight, keep 
the air and the soil moisturized and generating a plurality of available micro-
habitats. These characteristics generate conditions for anurans with more 
necessity for forest habitat. Thus one can infer the importance of structured 
environments for the species distribution and, as a consequence, their 
conservation. 
 

 

KEYWORDS: Amphibia, Habitat complexity, Araucaria Forest, Points Count. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 

 

A ocorrência de uma assembleia de anuros, assim como de animais 

em geral,pode ser explicada pela interação entre padrões históricos-evolutivos 

e ecológicos (DINIZ-FILHO et al., 2009).Em algumas assembleias, além de 

fatores histórico-evolutivos e ecológicos, efeitos estocásticos também são 

atuantes sobre a estruturação de assembleias (COLWELL; LEES, 2000). 
 

Os fatores históricos evolutivos determinam a distribuição de espécies 

através de processos biogeográficos, envolvendo eventos de dispersão, 

especiação e extinção ao longo do tempo (VALDUJO; CARNAVAL; GRAHAM, 

2013). Em relação aos padrões ecológicos, a distribuição das espécies em 

determinada área pode depender das necessidades biológicas de cada 

espécie, variando de acordo com a disponibilidade de recursos e condições 

ambientais que tornarão determinado habitat favorável. Dessa forma, diferentes 

características ambientais influenciam na estruturação de assembleias 

(POUGH; HEISER; JANIS, 2003), podendo interferir na dinâmica das 

populações e determinando assim, alterando riscos de extinção (ANDRÉN, 

1994). Porém, os fatores responsáveis por essa estruturação ainda são vagos, 

não se sabe se conjuntos de espécies seguem princípios gerais (SIQUEIRA et 

al., 2014) e como os fatores podem variar de acordo com as espécies. 
 

Muitas hipóteses foram sugeridas como fatores que regulam os padrões 

de distribuição e composição de espécies para esse grupo. Os fatores 

climáticos, como temperatura, precipitação e umidade foram muito estudados 

para o grupo (BERTOLUCCI, 1998; BERNARDE; KOKUBUM,1999). Sugere-se 

também que características espaciais são mais importantes para a distribuição 

das espécies que fatores climáticos (KOPP; ETEROVICK, 2006). Além disso, 

fatores, como condutividade da água, diversidade de predadores, cobertura da 

vegetação e temperatura influenciaram na distribuição de girinos, 

demonstrando a importância de padrões de fatores espaciais e sazonais para a 

distribuição do grupo (BOTH et al., 2009). Anuros que necessitam de 

ambientes aquáticos para reprodução podem apresentar uma distribuição 

restrita, tendo grande dependência de corpos d’água e consequentemente, 

distribuindo-se próximos a estes (HADDAD; PRADO, 2005). Por isso, a maioria 
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dos estudos com assembleias de anuros é restrita ou enviesada para os 

habitats aquáticos utilizados onde é mais fácil registrar as espécies 

(GOTTSBERGER; GRUBER, 2004). Porém, embora diversas espécies utilizam 

a vegetação próxima aos corpos d’água, muitas outras podem ser arborícolas 

ou fossoriais, sendo difícil de ser serem registradas próximo ao corpo d´água 

(RENKEN et al., 2004). 
 

Outros fatores atuantes na estruturação ou organização das 

assembleias de anuros poderiam ser a serapilheira e a qualidade da água, já 

que diversos trabalhos revelaram a sua importância para a abundância de 

anfíbios (DEGRAAF; RUDIS, 1990; DUELLMAN; TRUEB, 1994; GIARETTA et 

al., 1997). Já as espécies com reprodução terrestre podem apresentar 

distribuição mais ampla, não dependendo de ambientes aquáticos (MENIN et 

al., 2007), o que poderia tornar a proximidade de um corpo d’água uma variável 

com menor importância. 
 

Apesar desses estudos acima citados, os fatores que explicam a 

riqueza, abundância e composição de anuros em áreas de Mata Atlântica ainda 

são pouco compreendidos (SIQUEIRA et al., 2014). Consequentemente, a 

informação disponível ainda não é suficiente para identificar quais são os 

padrões de uso do micro-habitat por esses animais, as quais são de 

fundamental importância para o planejamento de estratégias de manejo e 

conservação do grupo (ETEROVICK et al., 2005). Portanto, estudos que 

avaliam a distribuição dos organismos são fundamentais para a compreensão 

dos processos que envolvem a relação desses com o ambiente (ZOCCA; 

TONINI; FERREIRA, 2014). 
 

Dessa forma, esse capítulo objetiva verificar como as assembleias de 

anuros utilizam o ambiente, descrevendo o uso de micro-habitats, analisando a 

influência de determinadas variáveis ambientais sobre as espécies de anuros 

em duas localidades de Floresta Ombrófila Mista no sul do Brasil. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

 

2.1 Áreas de estudo 
 

 

As amostragens foram realizadas em duas áreas:o Parque Municipal 

São Francisco da Esperança (SF) e o Jardim Botânico Faxinal do Céu (FC) 

(Figura 1). Ambas as áreas estão localizadas no Terceiro Planalto Paranaense, 

região centro-sul do Paraná em áreas de Floresta Ombrófila Mista, uma das 

fitofisionomias do bioma Mata Atlântica. O clima para as áreas é considerado, 

segundo a classificação Koppen, moderado, subtropical, úmido com geadas no 

inverno. A temperatura média anual de 23º C nos meses mais quentes e 

inferiores a 13ºC nos meses mais frios (IPARDES, 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Mapa das áreas de estudo, localizadas na região Centro-Sul do Paraná, entre 
setembro de 2014 e agosto de 2015. 
 
 

O Jardim Botânico de Faxinal do Céu localiza-se no distrito de Faxinal 

do Céu, município de Pinhão, Paraná (25°54'33"S; 51°35'39”W, 1.146m), a 
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aproximadamente 100 km de distância de SF. É uma área de 152 hectares de 

áreas verdes (Floresta Ombrófila Mista, Brejos de Altitude e áreas manejadas 

do jardim botânico propriamente dito) mantida pela Companhia Paranaense de 

Energia (COPEL
®

). 

Dentro de FC, amostrou-se duas trilhas: 
 

Trilha 1: contorna grande parte do jardim botânico, abrangendo áreas de 

borda florestais, diversos lagos, açudes, plantas ornamentais, brejos, córregos, 

assim como ambiente florestal. 
 

Trilha 2: trilha no interior de um fragmento florestal (cerca de 90ha), com 

parte próxima a lagos, córregos e poças temporárias. 
 

O Parque Municipal São Francisco da Esperança, com uma área de 84,5 

ha, pertence ao município de Guarapuava, Paraná (25°3’48”S; 51°17’53”W, 

1.100m). A partir da lei n. 9.905/92 o Parque passou a fazer parte da Área de 

Proteção Ambiental (APA) da Serra da Esperança, a qual totaliza 206.555,82 

ha.De acordo com os dados fornecidos pelo plano de manejo da APA 

(PARANÁ, 2009), o SF apresenta predomínio de vegetação nativa em estágios 

médio e avançado de sucessão florestal. 
 

Em SF, duas trilhas foram amostradas sendo: 
 

Trilha 1: trilha em ambiente florestal, percorrendo além de riachos, 

também em parte a borda do rio São Francisco, duas cachoeiras e margeando 

a escarpa entre o 2º e 3º planalto paranaense. 
 

Trilha 2: trilha também em ambiente florestal, porém mais preservado e 

com grande desníveis. É possível observar que não há corpos d´água ao longo 

da trilha. 

 
 

 

2.2 Coleta de dados 
 

 

As coletas foram realizadas entre setembro de 2014 e agosto de 2015 

com esforço de duas noites consecutivas por mês em cada área. Para registros 

das espécies foi utilizado o método de ponto de escuta, uma das técnicas mais 

utilizadas para avaliar tendências populacionais em aves em ambientes 

tropicais e temperados (SIMONS et al., 2007), porém pouco difundida para 



60 
 
 

 

anuros. Através dessa metodologia registrou-se os anfíbios por contato auditivo 

e/ou visual durante uma quantidade fixa de tempo em pontos de escuta ao 

longo de trilhas. Foram determinadas, assim como em Anjos (2007) duas 

trilhas de um quilometro em cada área (Figura 2). Cada trilha teve 20 pontos 

definidos e distantes 50 metros entre si. Em cada ponto, delimitou-se 5 minutos 

para registros visuais e auditivos dentro de um raio de 20 metros. Somando-se 

o tempo de escuta em cada ponto e o tempo de descolamento entre os pontos, 

o qual tinha duração de aproximadamente um minuto, cada trilha foi percorrida 

em um tempo de cerca de duas horas. Afim de evitar vieses de amostragem, a 

cada noite o início da caminhada era feito em uma extremidade diferente de 

cada trilha. A amostragem iniciava-se logo ao anoitecer, e durava 

aproximadamente quatro horas por noite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Trilhas das áreas de estudo, no período de setembro de 2014 e agosto de 2015 
sendo: A= Jardim Botânico Faxinal do Céu e B= Parque Municipal São Francisco da 
Esperança. Para ambas as áreas: T1P1= ponto inicial da trilha 1, T1P20= ponto final da 
trilha 1, T2P1= ponto inicial da trilha 2, T2P20= ponto final da trilha 2. 
 
 

Para a análise do uso do espaço, variáveis de micro-habitat foram 

coletadas em cada ponto de escuta. Cada ponto de escuta foi dividido em 

quatro quadrantes imaginários com um ponto central. As variáveis ambientais 

foram medidas de formas diferentes, sendo que algumas foram obtidas a partir 

do ponto central e outras a partir de dados de cada quadrante. 
 

A partir de dados obtidos em cada quadrante, calcularam-se as variáveis: 
 

 Altura média da serapilheira (MSER): foi obtida a média da altura da 

serapilheira tomada em quatro pontos. Cada ponto amostrado estava a 

6mdo ponto central em direção ao centro de cada quadrante. Para a
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medição utilizou-se um paquímetro analógico com aproximação de 

0,05mm. Maiores MSER podem indicar ambientes florestais mais 

densos. 
 

 Heterogeneidade da altura da serapilheira (HSER): a partir dos dados 

obtidos em cada quadrante da altura da serapilheira, calculou-se a 

heterogeneidade da altura da serapilheira, subtraindo o menor valor da 

altura pelo maior. O valor de heterogeneidade pode indicar locais de 

borda, havendo quadrantes florestais com mais serapilheira e outros 

quadrantes em área aberta, com ausência da mesma, gerando maiores 

valores de amplitude.

 Cobertura média do dossel (MCOB): foram tomadas nove fotografias do 

dossel da floresta, uma fotografia no ponto central e oito fotografias, 

sendo quatro em cada quadrante. Em cada quadrante foram tomadas 

duas fotografias, uma a 6m e outra a 12m distantes do ponto central em 

direção ao centro de cada quadrante. A cobertura de dossel foi 

calculada em percentagem de cobertura através de análises feitas no


programa ImageJ
®

.A partir dessas imagens obteve-se a porcentagem 

média da cobertura. Maiores médias de cobertura poderiam indicar 

ambientes florestais mais fechados. 

 Heterogeneidade da cobertura de dossel (HCOB): Através da subtração 

do menor valor pelo maior valor de porcentagem de cobertura de dossel

fornecidos no programa ImageJ
®

através das mesmas fotos utilizadas 

para o calculo de MCOB, obteve-se o dado de amplitude da cobertura, a 

qual fornece informação sobre a heterogeneidade. Altos valores de 

HCOB poderiam indicar locais de borda, pois alguns quadrantes 

forneceriam valores altos de cobertura de dossel, e outros com valores 

baixos, gerando valores elevados de amplitude. 

 Média do diâmetro a altura do peito (MDAP): calculados através das 

medidas de circunferência das duas árvores mais próximas do ponto 

central de cada quadrante. Foram consideradas para uma medição 

valida árvores com circunferência maior que 15 centímetros. Para o 

cálculo do diâmetro de cada circunferência, os valores obtidos de
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circunferência eram divididos pelo valor de π (3,14) e após calculou-se a 

média entre os valores. Maiores valores de MDAP podem indicar áreas 

florestais mais maduras. 
 

 Heterogeneidade do diâmetro a altura do peito (HDAP): obtido através 

do valor de amplitude resultante dos valores de diâmetros resultantes 

das circunferências utilizadas para a MDAP. Altos valores de HDAPS 

demonstram uma grande diferença entre as circunferências das árvores, 

sugerindo ambientes mais próximos de bordas florestais e/ou florestas 

secundárias em estágios médios de regeneração.

 Complexidade (COM): Através da observação de presença ou ausência 

(0,1) dos seguintes elementos vegetais em cada ponto: Bromélias, 

Troncos, Gramíneas, Herbáceas, Sub-bosque, Dossel e Emergente. A 

partir da soma dessas variáveis, pode-se inferir a complexidade de cada 

ponto, a qual pode variar entre 1 e 7. Ambientes com maiores valores de
 

complexidade poderiam indicar um maior número de micro-habitats para 

anuros. 
 
A partir do ponto central foram obtidos: 
 

 Altura do dossel (ALT): tomava-se uma distância de 10m ou 20m da 

árvore representante do dossel próxima ao ponto central e, com o 

auxílio de um inclinômetro, mediu-se um grau de inclinação deste ponto 

até a altura máxima da árvore. O ângulo foi convertido em radianos e 

posteriormente foi realizado o cálculo da altura através da fórmula do 

seno. Ambientes com maiores valores de alturapodem indicar uma 

floresta mais madura.

 Proximidade da água (PA): A proximidade da água (PA) foi obtida com o 

auxílio de uma trena, sendo medida a distância de cada ponto até o 

corpo d’água mais próximo, considerando-se considerados brejos, rios, 

lagos, poças permanentes ou temporárias. Os valores obtidos foram 

multiplicados por -1.

 Água Corrente (AC): dados de presença ou ausência foram obtidos de 

acordo com o corpo d’água mais próximo encontrado. Se o corpo 

d’água mais próximo ao ponto fosse com água corrente, o ponto recebia
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a classificação 1, caso contrário, 0. Em pontos onde o corpo d’água 

mais próximo estava a mais de 20 metros, considerou-se 0. 
 

 Água Parada (AP): dados de presença ou ausência foram obtidos de 

acordo com o corpo d’água mais próximo encontrado. Se o corpo 

d’água mais próximo ao ponto fosse com água parada, o ponto recebia 

a classificação 1, caso contrário, 0.Em pontos onde o corpo d’água mais 

próximo estava a mais de 20 metros, considerou-se 0.


A forma de obtenção de cada variável pode ser melhor 

compreendida através do esquema ilustrado na figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Representação esquemática de como as variáveis ambientais foram obtidas 
para o Jardim Botânico Faxinal do Céu e Parque Municipal São Francisco da Esperança 
entre setembro de 2014 e agosto de 2015. As linhas representam a divisão do ponto de 
escuta em quadrantes, os “X” representam as árvores utilizadas para a medida de DAP, 
os triângulos representam como mediu-se a serapilheira e os círculos representam os 
locais onde as fotos para a porcentagem do dossel foram tiradas. A estrela representa o 
ponto central, onde foram mensuradas a altura do dossel, a foto central do ponto de 
escuta, complexidade e distância da água. 
 

 

Foram realizadas 25 noites de amostragem, com cerca de 225 

horas/homem de amostragem em cada área. Quando necessário, utilizou-se 

um gravador para registrar as vocalizações das espécies, para posterior 

identificação. 
 

Os espécimes testemunhos foram coletados sob licença número 44664-

2, emitida pelo SISBIO-IBAMA e enviados para a Coleção Herpetológica da 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A identificação das 

espécies foi feita através de guias e chaves de identificação do grupo 

(HADDAD et al, 2008; HIERT e MOURA, 2007; MAFFEI et al, 2011) e consulta 
 
a especialistas. 
 

 

2.3 Análise de dados 
 

 

Primeiramente, objetivando reduzir o número de variáveis ambientais, 

realizou-se uma Análise de Componentes Principais (Principal Component 

Analysis - PCA), incluindo-se na análise apenas os pontos onde foram 

registrados anuros e as 11 variáveis ambientais mensuradas. Foi feito o 

procedimento de Brocken-Stick para definir quantos componentes devem ser 

utilizados para explicar a variação (JACKSON, 1993). Para descrever as 

associações entre as espécies de anuros registradas e as variáveis de micro-

habitat foi feita uma Análise de Correspondência Canônica (Canonical 

Correspondence Analysis - CCA). 
 

As variáveis de micro-habitat foram estandardizadas, ou seja, os dados 

obtidos foram transformados para que todas as variáveis passassem a ter 

valores próximos de uma média igual à zero, evitando assim que alguma 

variável que tivesse maior variação tivesse também maior peso nas análises. A 

estandardização das variáveis consistiu na subtração da média dos valores de 

cada variável por cada valor da mesma e posterior divisão pelo desvio padrão 

da variável. 
 

Para a CCA utilizou-se para a matriz de dados ambientais, os escores 

dos três primeiros componentes fornecidos pela PCA e para a matriz de 

espécies utilizou-se o somatório do número total de registros de cada espécie. 

Para verificar quais PCs contribuíram significativamente para formação dos 

eixos realizou-se um teste de permutação com 100 aleatorizações, 

considerando-se significativo valores de p<0,05. Foram excluídos das análises 

os pontos onde não houve registros e as espécies com um número de registros 

menor que cinco. Os vetores foram ampliados em três vezes para melhor 
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visualização. As análises de PCA e CCA foram realizadas no software PAST®, 

versão 2.16 (HAMMER; HARPER; RYAN, 2007). 

 
 

3.  RESULTADOS 
 

 

Ao todo, nas quatro trilhas foram percorridos 100 km, onde foram feitos 691 

registros auditivos e/ou visuais, sendo registradas 20 espécies de anfíbios 

anuros pertencentes a seis famílias. Dentre elas, 17 espécies foram registradas 

para FC e 11 para SF (Tabela 1). 
 

Tabela 1. Espécies de anfíbios anuros registradas nas duas áreas de estudo através do método de 
ponto de escuta, entre os meses de agosto de 2014 e fevereiro de 2015, número de registros para 
cada área e total de registros obtidos sendo SF: Parque Municipal São Francisco da Esperança e 
FC: Jardim Botânico Faxinal do Céu.  

 Família/ Espécie SF FC TOTAL 
     

 Família Brachycephalidae    

 Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864) - 17 17 
 Família Bufonidae    

 Melanophryniscus spectabilis Caramaschi; Cruz, 2002 - 4 4 
 Rhinella abei (Baldissera-Jr; Caramaschi; Haddad, 2004) 1 4 5 
 Rhinella icterica (Spix, 1824) 11 37 48 
 Família Craugastoridae    

 Haddadus binotatus (Spix,1824) 6 - 6 
 Família Hylidae    

 Aplastodiscus perviridis (Lutz, 1950) 12 14 160 
 Dendropsophus minutus (Peters, 1872) 8 13 144 
 Hypsiboas bischoffi (Boulenger, 1887) - 26 26 
 Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) - 39 39 
 Hypsiboas leptolineatus (Braun, 1977) 2 - 2 
 Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856) 13 93 106 
 Phyllomedusa tetraploidea Pombal; Haddad, 1992 - 6 6 
 Scinax berthae (Barrio,1962) - 6 6 
 Scinax catharinae (Boulenger,1888) - 2 2 
 Scinax fuscovarius (Burmeister, 1856) 1 18 19 
 Família Leptodactylidae    

 Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826) - 18 18 
 Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883) 1 18 19 
 Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) 2 49 51 
 Leptodactylus notoaktites Heyer, 1978 3 - 3 
 Família Odontophrynidae    

 Proceratrophrys avelinoi (Mercadal Del Barrio; Barrio, 1993) - 10 10 

 

As variáveis ambientais foram sumarizadas em três componentes 

principais (PCs). Estes três PCs explicaram juntos 68,5% da variação. O PC1 

(33,68% de variação) foi influenciado principalmente por MCOB, COM e MSER 

e pode ser interpretado como indicador de ambientes de florestas fechadas. O 
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PC2 (22,07%) foi influenciado positivamente por MDAP e HDAP e pode ser 

indicado por ambientes heterogêneos de bordas de florestas, clareiras e 

florestas secundárias. O PC3 (12,7%) foi influenciado por AC e HCOB. (Tabela 

2). 
 
Tabela 2. Influência de cada variável ambiental para os cinco primeiros componentes 

principais, sendo COM= Complexidade, HSER= Heterogeneidade da serapilheira, MSER= 

Média da serapilheira, ALT= Altura do dossel, MCOB= Média da cobertura de dossel, 

HCOB= Heterogeneidade da cobertura de dossel, MDAP= Média do diâmetro a altura do 

peito, HDAP= Heterogeneidade do diâmetro a altura do peito, PA= Proximidade da água, 

AC= Água corrente, AP= Água parada. 
 

Variáveis PC1 PC2 PC3 

COM 0,41 0,09 -0,08 

HSER 0,33 -0,04 0,18 

MSER 0,4 -0,17 -0,19 

ALT 0,37 0,27 0,15 

MCOB 0,44 -0,01 -0,38 

HCOB 0,16 0,18 0,72 

MDAP -0,09 0,62 -0,23 

HDAP -0,22 0,55 -0,25 

PA -0,12 0,10 0,12 

AC 0,08 0,34 0,3 

AP -0,36 -0,19 0,1 
 
 

A partir da Análise de Correspondência Canônica (CCA) foi possível 

verificar a relação entre o número de registros de cada espécie e as variáveis 

ambientais. Na CCA, os dois primeiros eixos juntos explicaram 

aproximadamente 85% da variação e associação entre as espécies e as 

variáveis de micro-habitat (3 PCs) e apenas o primeiro eixo explicou sozinho 

57,3%a variação. Verificou-se que todos os 3 PCs contribuíram 

significativamente para formação dos eixos da CCA: PC1 (p=0,01), PC2 

(p=0,02) e PC3 (p=0,02). 
 

Ao observar o gráfico resultante da CCA, pode-se observar a formação de 

dois grupos principais, sendo um formado por espécies classificadas pela 

literatura como generalistas e outro formado por espécies conhecidas por seus 

hábitos especialistas. Algumas espécies tiveram associação com algum dos 

componentes considerados, como P. avelinoi, R. abei, S. berthae e I. guentheri. 

Dentre elas, H. binotatus associou-se ao PC1 e P. avelinoi foi associado ao 
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PC2. Rhinella abei e S. berthae associaram-se ao PC3. Relacionaram-se 

negativamente ao eixo um e dois da CCA L. latrans, P. cuvieri, P. tetraploidea, 

H. faber, e R. icterica. As espécies P. gracilis, H. prasinus,S. fuscovarius,e D. 

minutus encontram-se próximas à região central do gráfico, não se 

relacionando a nenhum dos PCs (Figura 4). 
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Figura 4: Representação gráfica da CCA (Canonical correspondenceanalysis). PC1= Componente Principal 1, PC2= Componente Principal 2, 
PC3=Componente Principal, PC4= Componente Principal 4, PC5= Componente Principal 5, A. per= A. perviridis; D. min= D. minutus; H. bin= H. 
binotatus; H. bis= H. bischoffi; H. fab= H. faber; H. pras= H. prasinus; I. guen= I. guentheri; L. lat= L. latrans; P. ave= P. avelinoi; P. cuv= P. cuvieri; 
P. gra= P. gracilis; P. tet= P. tetraploidea; R. ict= R. icterica; S. bert= S. berthae; S. fus= S. fuscovarius. 
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4.  DISCUSSÃO 
 

 

Através da análise de CCA, construída a partir de dados obtidos com o 

método de ponto de escuta, pode-se inferir que a estrutura e a complexidade 

do habitat é um fator importante para a riqueza e composição de anuros. 
 
Dendropsophus minutus, P. gracilis, H. prasinus, e S. fuscovarius, 

consideradas aqui como generalistas são comuns em diversos estudos, 

podendo ser encontradas em diversos tipos de ambiente, tanto abertos quanto 

florestais, não demonstrando nenhuma necessidade específica de habitat 

(HADDAD; TOLEDO; PRADO, 2008). As espécies associadas a PC1 (I. 

guentheri e H. binotatus), são citadas como espécies ocorrentes em áreas 

florestadas (HADDAD; TOLEDO; PRADO, 2008), o que pode ser visualizado 

também no presente estudo, pois todas as variáveis influenciando esse 

componente definem ambientes florestais mais estruturados. Portanto, 

ambientes mais complexos, com maiores médias de cobertura de dossel e 

serapilheira, assim como árvores mais altas e maior complexidade acabam por 

fornecer a essas espécies condições adequadas de sobrevivência. 
 

O PC2, eixo o qual P. avelinoi foi associado, além de influenciado por 

HCOB e HDAP também é influenciado por AC. Em diversos estudos (KWET; 

FAIVOVICH, 2001; MACHADO; BERNARDE, 2002), P. avelinoi é associada a 

corpos d’água lênticos, porém, Caldartet al (2010) citam a ocorrência da 

espécie em corpos d’água com fluxos lentos de água. Pode-se inferir que R. 

abei, associada ao PC3, que por sua vez foi influenciado por HCOB, é 

associada a locais de borda de mata. Essa espécie reproduz-se também em 

áreas abertas, entretanto, esses locais podem ser utilizados apenas pela 

distância elevada entre ambientes de reprodução e o gradiente de 

fragmentação florestal (SANTOS; CONTE, 2014). 
 

Dentre as espécies não associadas a nenhum dos PCs, P. cuvieri, L. 

latrans, R. icterica e H. faber, também são espécies comumente generalistas 

ocupando diversos tipos de ambientes (HIERT; MOURA, 2007; SANTOS; 

CONTE, 2014). Embora P. tetraploidea não tenha sido associada a nenhum 

dos PCs, mesmo tendo certa tolerância a um grau de perturbação e seja 

classificada pela IUCN (2015) como “Pouco Preocupante”, não é considerada 



70 
 
 

 

uma espécie generalista (CRIVELLARI et al., 2014), sendo classificada na 

categoria “vulnerável” na Argentina (LAVILLA, 2008) e Paraguai (MOTTE, 

2009). 
 

A maioria dos trabalhos sobre o uso do espaço de anuros limita-se apenas 

a corpos d’água (LIPINSKI; SANTOS, 2014, ZOCCA; TONINI; FERREIRA, 
 

2014) porém, apesar da dependência que esses animais possuem em relação 

a água (HICKMAN; ROBERTS; LARSON, 2004), diversos estudos vem 

destacando a importância da cobertura vegetal para determinar a estrutura ou 

organização das assembleias (CREMA et al., 2014, LEE et al., 2006, PARRIS, 

2004, XAVIER; NAPOLI, 2011), demonstrando que a escolha dos locais de 

reprodução de anuros também é influenciada pela qualidade do habitat 

terrestre circundante ao corpo d’água (SEMLITSCH; BODIE 2003). 
 

No presente trabalho a maior parte das espécies não relacionou-se 

fortemente a nenhuma variável, porém, aquelas consideradas especialistas, 

estiveram altamente associadas a variáveis relacionadas a ambientes de 

florestas mais maduras, outras espécies foram relacionadas a ambientes de 

borda, clareiras e florestas secundárias em estágios iniciais e médios de 

regeneração e outras ainda foram associadas à presença de corpos d´água em 

locais de borda. Ambientes mais estruturados, com alta complexidade, maior 

heterogeneidade da cobertura, DAP, serapilheira e maiores médias dessas 

variáveis acabam por impedir alta incidência de luz solar direta, manter o ar e o 

solo úmido e propiciar uma diversidade de micro-habitats disponíveis (XAVIER; 

NAPOLI, 2011). Essas características acabam oferecendo condições 

adequadas de sobrevivência para anuros com necessidades mais específicas 

de habitat. 
 

Por meio dos resultados obtidos, pode-se observar que diferentes espécies 

possuem diferentes necessidades de habitats, e que estes então, acabam por 

interferir na distribuição destas no ambiente. As espécies encontradas apenas 

em ambientes florestais foram fortemente associadas ao eixo que descrevia 

variáveis ambientais, inferindo a necessidade de determinadas condições de 

cobertura de dossel, serapilheira, complexidade de habitat para sua 

sobrevivência. Já espécies conhecidas como generalistas, foram reforçadas 
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como tal, demonstrando a ausência de necessidades especificas de habitat, 

não relacionando-se a nenhuma das variáveis. 
 

Para uma melhor compreensão, estudos em outras áreas de FOM e outras 

fitofisionomias poderiam gerar informações mais precisas sobre as relações 

das espécies com o ambiente. 



72 
 
 

 

5.  REFERÊNCIAS 
 
 

 

ANJOS, L. A eficiência do método de amostragem por pontos de escuta na 
avaliação da riqueza de aves. RevistaBrasileira de Ornitologia, v.15, n.2, p. 
239-243, 2007. 
 

ANDRÉN, H. Effects of habitat fragmentation on birds and mammals in 
landscapes with different proportions of suitable habitat: a review. Oikos, v.71, 
p. 355-366, 1994. 
 

BERNARDE, P. S., KOKUBUM, M. N. C. Anurofauna do Município de 
Guararapes, estado de São Paulo, Brasil (Amphinia, Anura).  
ActaBiologicaLeopoldensia, v. 21, p. 89-97. 1999. 
 

BERTOLUCCI, J. Annual patterns of breeding activity in Atlantic Rainforest 
anurans. Journal of Herpetology, v.34, n.4.p.607-611. 1998. 
 

BERTOLUCCI, J. et al. O. Species composition and similarities among anuran 
assemblages of florestsities in southeastern Brazil.Scientia Agricola,v.64, n.4, 
p. 364-374.2007. 
 

BOTH, C. et al.The role of spatial and temporal descriptors for Neotropical 
tadpole communities in southern Brazil.Hydrobiologia, v.124, n1, p.125-138, 
2009. 
 

CALDART, V. M. et al.Extension of the geographical distribution of two anuran 
species for Rio Grande doSul State, Brazil, with comments on natural history. 
Biota Neotropica,v.10, n.3, p 143-147, 2010. 
 

CREMA, A.et al. Diversidade e distribuição de anfíbios anuros em matas de 
galeria do Distrito Federal, Brasil. RevistaNordestina de Biologia,v.23, n.1, p. 
3-27, 2014. 
 

CRIVELLARI, L. B. et al. Amphibians of grasslands in the state of Paraná, 
southern Brazil (Campos Sulinos). Herpetology Notes, v. 7, p. 639-654, 2014. 
 

COLWELL, R. K.; LEES, D. C. The mid-domain effect: geometric constraints on 
the geography of species richness. Trends in Ecology and Evolution, v. 15, n.2, 
p. 70-76, 2000. 
 

DEGRAAF, R.M.; RUDIS, D.D. Herpetofaunal species composition and relative 
abundance among three New England forest types.Forest Ecology and 
Management, v.32, p. 155-165, 1990. 
 

DINIZ-FILHO, J. A. F., et al. Padrões e processos ecológicos e evolutivos em 
escala regional. Megadiversidade, v.5, n.1-2, p.1-16, 2009. 



73 
 
 

 

DUELLMAN, W.E.; L. TRUEB. Biology of Amphibians. New York, McGraw-
Hill, 1994, 670p. 
 

ETEROVICK, P. C. et al. Amphibian declines in Brazil: An Overview. 
Biotropica.v.37, n.2, p.166-179, 2005. 
 

GIARETTA, A. A. et al. Diversity and abundance of litter frogs at altitudinal sites 
at Serra do Japi, Southeastern Brazil. Revista Brasileira de Zoologia, v.14, p. 
341- 346, 1997. 
 

GOTTSBERGER, B.; GRUBER, E.Temporal partitioning of reproductive activity 
in a Neotropical anuran community.Journal of Tropical Ecology, v. 20, p. 271-
280, 2004. 
 

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, n3, 
2005. 
 

HADDAD, C. F. B.; TOLEDO, L. F.; PRADO, C. P. A. Anfíbios da Mata 
Atlântica. 1 ed. São Paulo: Editora Neotropica, 2008. 
 

HAMMER, O.; HARPER, D.A.T.; RYAN, P.D. PAST – Paleontological 
Statistics, ver. 1.69, 2007. 
 

HICKMAN, C. P., ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios integrados de 
zoologia. 11ª edição. Ed. Guanabara Koogan,2004, 846 p. 
 

HIERT, C.; MOURA, M.O. Anfíbios do Parque Municipal das Araucárias – 
Paraná. Ed. Unicentro: Paraná, 2007. 
 

IPARDES - Instituto Paranense de Desenvolvimento Econônico e Social. 
Leituras adicionais: Mesorregião geográfica Centro-Sul Paranaense. BRDE, 
2004. 139p. 
 

JACKSON, D.A. Stopping rules in principal components analysis: a comparison 
of heuristical and statistical approaches. Ecology, v.74, p. 2204-2214, 1993. 
 

KOPP, K.; ETEROVICK, P. C. Factors influencing spatial and temporal 
structure of frog assemblages at ponds in southeastern Brazil. Journal of 
Natural History, n. 40, p. 1813-1830, 2006. 
 

KWET, A.;FAIVOVICH, J. Proceratophrys bigibbosa species group (Anura: 
Leptodactylidae), with description of a new species. Copeia, v. 2001, n. 1, 
p.203-215, 2001. 
 

LAVILLA, E. O. 2008. Declinaciones poblacionales y extinciones en Anfibios de 
Argentina. In: Anales de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos 
Aires, Tomo XLII, v.1, n.2, p. 407-413, 2008. 



74 
 
 

 

LEE, Y.; KUO, Y.; LIN,Y.; CHU, W.; WANG, H.; WU, S. Composition, Diversity, 
and Spatial Relationships of Anurans Following Wetland Restoration in a 
Managed Tropical Forest. Zoological Science, 23(10):883-891. 2006. 
 

LIPINSKI, V. M.; SANTOS, T. G. Estrutura e organização espacial de duas 
comunidades de anuros do bioma Pampa. Iheringia: Série Zoologia, 104(4): 
462-469, 2014. 
 

MACHADO, P. S.; MACHADO, R. A. Riqueza de espécies, ambientes de 
reprodução e temporada da vocalização em Três Barras do Paraná, Brasil 
(Amphibia: Anura). Cuadernos de Herpetologia,v. 14, n.2, p.93-104, 2011. 
 

MAFFEI, F.; UBAID, F. K.; JIM, J. Anfíbios Fazenda Rio Claro, Lençóis 
Paulista, SP, Brasil. 1 ed. Bauru: Canal 6 Editora, 2011. 
 

MENIN, M. et al. Topographic and edaphic effects on the distribution of 
terrestrially reproducing anurans in Central Amazonia: mesoscale spatial 
patterns. Journalof Tropical Ecology,v.23, n.5, p.539-547, 2007. 
 

MOTTE, M.; et al. Categorización del estado de conservación de los anfíbios e 
reptiles de Paraguay. Cuadernos de Herpetologia, v. 23, n.1, p.5-18, 2009. 
 

Paraná - Governo do Estado. 2009. Plano de Manejo da APA Estadual da 
Serra da Esperança. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, Instituto Ambiental do Paraná, Diretoria de Biodiversidade e Áreas 
Protegidas. Disponível em:<www.uc.pr.gov.br> Acesso em: 18/09/2015. 
 

PARRIS, K. M. Enviromental and spatial variables influence the composition of 
frogas semblages in sub-tropical eastern Australia. Ecography,v.27, p.392-400, 
2004. 
 

POUGH, F. H.; HEISER, J. B.; JANIS, C. M. 2003. A vida dos vertebrados. 3ª 
edição. Ed. Atheneu: São Paulo, 799p. 
 

REINKE, M.; DEIQUES, C. H. História natural da espécie 
Hypsiboasleptolineatus (Anura: Hylidae) no Parque Nacional de Aparados da 
Serra, RS, Brasil. Neotropical Biology and Conservation,v. 5, n.3, p.188-196, 
2010. 
 

RENKEN, R. B. et al.. Effects of forest management on amphibians and reptiles 
in Missouri Ozark Forests. Conservation Biology, v.18, p. 174-188, 2004. 
 

SEMLITSCH, R. D.; BODIE, J. R. Biological criteria for buffer zones around 
wetlands and riparian habitats for amphibians and reptiles. Conservation 
Biology, v.17, p. 1219-1228, 2003. 
 

SIMONS, T. R.; ALLDREDGE, M. W.; POLLOCK, K. H. e WETTROTH, J. M. 
Experimental analysis of the auditory detection process on avian point counts. 
The Auk, v.124, n.3, p. 986-999, 2007. 



75 
 
 

 

SIQUEIRA, C. C. et al. Environmental parameters affecting the structure of leaf-
litter frog (Amphibia: Anura) communities in tropical forests: A case study from 
an Atlantic Rainforest area in southeastern Brazil. Revista Brasileira de 
Zoologia, v.31, n.2, p. 147-152. 2014. 
 

VALDUJO, P.H.; CARNAVAL, A.O. Q.; GRAHAM, C.H. Environmental 
correlates of anuran beta diversity in the Brazilian Cerrado. Ecography, v. 36, 
p. 708-717, 2013. 
 

XAVIER, A. L.; NAPOLI, M. F. Contribution of enviromental variables to anuran 
community structure in the Caatinga Domain of Brazil. Zoological Science, 
v.23, n.10, p.883-891. 2006. 
 

ZOCCA, C.; TONINI, J. F. R.; FERREIRA, R. B. Uso do espaço por anuros em 
ambiente urbano de Santa Teresa, Espírito Santo. Boletim do Museu de 
Biologia Mello Leitão, v.35, p. 105-117, 2014. 



76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
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Listas de espécies registradas em 1= Jardim Botânico Faxinal do Céu, Pinhão, Paraná e 2= Parque Municipal São Francisco da Esperança e outras 
localidades citadas no texto, sendo: 3= Quatro Barras, Paraná, 4= São José dos Pinhais, Paraná, 5= Fazendo Rio Grande, Paraná, 6= Tijucas do Sul, 
Paraná, 7=Rio Negro, Paraná, 8= Telêmaco Borba, Paraná, 9= Guarapuava, Paraná, 10= Parque Nacional das Araucárias, Santa Catarina e 11= Floresta 
Nacional de Chapecó, Santa Catarina.  

Espécies/Local 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
            

Família Alsodidae            

Limnomedusa macroglossa(Duméril;Bibron, 1841) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Família Brachycephalidae            

Brachcephalus pernixPombal, Wistuba; Bornschein, 1998 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ischnocnema henselliDuellman; Hedges, 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Ischnocnema guentheriDuellman; Hedges, 2007 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Ischnocnema sambaquiDuellman; Hedges, 2007 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Família Bufonidae            

Melanophryniscus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Melanophryniscus tumifrons(Boulenger, 1905) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rhinella abei(Baldissera, Caramaschi; Haddad, 2004) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Rhinella crucifer(Wied-Neuwied, 1821) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Rhinella icterica(Spix, 1824) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rhinella henseli(Lutz, 1934) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Família Centrolenidae            

Vitreorana uranoscopa(Müller, 1924) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

Família Craugastoridae            

Haddadus binotatus(Spix, 1824) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Família Cycloramphidae            

Cycloramphus bolitoglossus(Werner, 1897) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Família Hylidae            

Aplastodiscus perviridis Lutz, 1950 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Aplastodiscus albosignatus (Lutz;Lutz, 1938) 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 

Aplastodiscus ehrhardti (Müller, 1924) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Alsodidae/Limnomedusa/Limnomedusa-macroglossa
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Bufonidae/Melanophryniscus/Melanophryniscus-tumifrons
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Bufonidae/Rhinella/Rhinella-abei
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Bufonidae/Rhinella/Rhinella-crucifer
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Bufonidae/Rhinella/Rhinella-icterica
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Bufonidae/Rhinella/Rhinella-henseli
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Centrolenidae/Centroleninae/Vitreorana/Vitreorana-uranoscopa
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Craugastoridae/Craugastorinae/Haddadus/Haddadus-binotatus
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Cycloramphidae/Cycloramphus/Cycloramphus-bolitoglossus
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Aplastodiscus/Aplastodiscus-perviridis
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Aplastodiscus/Aplastodiscus-albosignatus
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Aplastodiscus/Aplastodiscus-ehrhardti
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Bokermannohyla circundata (Cope, 1871) 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 

Dendropsophus anceps (Lutz, 1929) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
              

Dendropsophus nahdereri  (Lutz; Bokermann, 1963) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Dendropsophus microps (Peters, 1872) 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

Dendropsophus minutus(Peters, 1872) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dendropsophus nanus(Boulenger, 1889) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944) 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

Hypsiboas bischoffi(Boulenger, 1887) 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

Hypsiboas curupiGarcia, Faivovich; Haddad, 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
            

Hypsiboas leptolineatus (Braun; Braun, 1977)  0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Hypsiboas faber(Wied-Neuwied, 1821) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hypsiboas prasinus(Burmeister, 1856) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Hypsiboas semiguttatus(Lutz, 1925) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Phasmahyla sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Phyllomedusa tetraploideaPombal;Haddad, 1992 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Phyllomedusa distinctaLutz, 1950 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Scinax aromothyelaFaivovich, 2005 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Scinax berthae(Barrio, 1962) 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

Scinax catharinae(Boulenger, 1888) 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Scinax fuscovarius(Lutz, 1925) 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

Scinax imbegueKwet;  Pombal, 2012 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Scinax granulatus(Peters, 1871) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Scinax pererecaPombal, Haddad;Kasahara, 1995 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Scinax rizibilis(Bokermann, 1964) 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

Scinax squalirostris(Lutz, 1925) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

Scinax uruguayus(Schmidt, 1944) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Scinax x-signata(Spix, 1824) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Bokermannohyla/Bokermannohyla-circumdata
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Dendropsophus/Dendropsophus-anceps
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Dendropsophus/Dendropsophus-nahdereri
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Dendropsophus/Dendropsophus-microps
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Dendropsophus/Dendropsophus-minutus
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Dendropsophus/Dendropsophus-nanus
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Dendropsophus/Dendropsophus-sanborni
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Hypsiboas/Hypsiboas-albopunctatus
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Hypsiboas/Hypsiboas-bischoffi
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Hypsiboas/Hypsiboas-curupi
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Hypsiboas/Hypsiboas-leptolineatus
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Hypsiboas/Hypsiboas-faber
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Hypsiboas/Hypsiboas-prasinus
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Hypsiboas/Hypsiboas-semiguttatus
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Phyllomedusinae/Phyllomedusa/Phyllomedusa-tetraploidea
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Phyllomedusinae/Phyllomedusa/Phyllomedusa-distincta
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Scinax/Scinax-aromothyella
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Scinax/Scinax-berthae
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Scinax/Scinax-catharinae
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Scinax/Scinax-fuscovarius
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Scinax/Scinax-imbegue
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Scinax/Scinax-granulatus
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Scinax/Scinax-perereca
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Scinax/Scinax-rizibilis
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Scinax/Scinax-squalirostris
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Scinax/Scinax-uruguayus
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Scinax/Scinax-x-signatus
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Sphaenorhynchus surdus (Cochran, 1953) 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

Trachycephalus dibernadoiKwet; Solé, 2008 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

Trachycephalus imitrax(Miranda-Ribeiro, 1926) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Família Hylodidae            

Hylodes heyeriPombal, and Bastos, 1996 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Crossodactylus sp. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Família Leptodactylidae            

Adenomera nana(Müller, 1922) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Adenomera marmorata Steindachner, 1897 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Physalaemus cuvieri(Fitzinger, 1826) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
              

Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Physalaemus lateristriga(Steindachner, 1864) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Physalaemus olfersii(Lichtenstein; Martens, 1856) 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Leptodactyus fuscus(Rafinesque, 1820) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Leptodactylus gracilis(Duméril; Bibron, 1840) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Leptodactylus mystacinus(Burmeister, 1861) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Leptodactylus notoaktites Heyer, 1978 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Leptodactylus plaumanniAhl, 1936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
            

Scythrophrys sawayae ( Cochran, 1953)  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Família Microhylidae            

Chiasmocleis leucosticta (Boulenger, 1888) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Elachistocleis bicolor(Guérin-Méneville, 1838) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Elachistocleis ovalis (Schneider, 1799) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Família Odontophrynidae            

Odontophrynus americanus (Duméril; Bibron, 1841) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Proceratophrys avelinoi Mercadal de Barrio; Barrio, 1993 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

Proceratophrys bigibbosa(Peters, 1872) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Sphaenorhynchus/Sphaenorhynchus-surdus
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Sphaenorhynchus/Sphaenorhynchus-surdus
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Trachycephalus/Trachycephalus-dibernardoi
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylidae/Hylinae/Trachycephalus/Trachycephalus-imitatrix
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Hylodidae/Hylodes/Hylodes-heyeri
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Leptodactylidae/Leptodactylinae/Adenomera/Adenomera-nana
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Leptodactylidae/Leiuperinae/Physalaemus/Physalaemus-gracilis
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Caudata/Plethodontidae/Plethodontinae/Desmognathus/Desmognathus-fuscus
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Leptodactylidae/Leptodactylinae/Leptodactylus/Leptodactylus-gracilis
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Leptodactylidae/Leptodactylinae/Leptodactylus/Leptodactylus-mystacinus
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Leptodactylidae/Paratelmatobiinae/Scythrophrys/Scythrophrys-sawayae
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Leptodactylidae/Paratelmatobiinae/Scythrophrys/Scythrophrys-sawayae
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Odontophrynidae/Proceratophrys/Proceratophrys-bigibbosa
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Proceratophrys boiei(Wied-Neuwied, 1824) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Proceratophrys brauni Kwet; Faivovich, 2001 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Família Ranidae            

Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802)) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 
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