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“Se possuo uma pátria no mundo,  
ela está no planalto calmo e sereno, à sombra dos pinheirais.” 

 
 Padre Balduino Rambo



 

RESUMO 

Espécies simpátricas e filogeneticamente aparentadas tendem a possuir nichos 

ecológicos similares, e utilizar os recursos de formas diferenciadas podem garantir a 

coexistência das espécies. A partilha de um recurso por várias espécies é comum em 

anfíbios anuros, que formam congregações reprodutivas em um mesmo corpo d’água. 

Diversos estudos demonstram que diferenças nos micro-habitats utilizados pelos 

anuros em uma mesma congregação reprodutiva possibilita a coexistência dessas 

espécies. Além disso, a distribuição espacial dos anuros e a complexidade de seus 

movimentos também podem fornecer informações importantes sobre sua história 

natural e como as espécies partilham o espaço. No planalto sul brasileiro ocorrem em 

simpatria duas espécies de anuros que são bons modelos para estudarmos a partilha 

do recurso espacial, Boana bischoffi (BOULENGER, 1887) e Boana marginata 

(BOULENGER, 1887). Assim, o objetivo desse estudo foi descrever e comparar 

padrões do uso do espaço de B. bischoffi (Bb) e B. marginata (Bm) durante o período 

reprodutivo. O estudo foi realizado no sul do Brasil, em uma Unidade de Conservação 

de Uso Sustentável (Floresta Nacional de São Francisco de Paula), onde amostramos 

um sítio reprodutivo que continha a presença de ambas as espécies. As amostragens 

ocorreram entre os meses de outubro e dezembro de 2016, durante 13 noites. Os 

indivíduos foram capturados manualmente e individualizados com etiquetas 

subcutâneas fluorescentes (Visible Implant Alpha Tags). O local exato da captura era 

marcado, e as distâncias e posição das recapturas em relação ao último ponto eram 

mensuradas com uma trena e uma bússola. O micro-habitat de cada indivíduo foi 

avaliado a partir da cobertura vegetal, da altura do poleiro e da distância horizontal em 

relação ao corpo d’água. Foram monitorados 18 indivíduos de B. marginata e 13 

indivíduos de B. bischoffi, totalizando 89 e 34 registros, respectivamente. Não houve 

diferença significativa entre o deslocamento diário (Bm=1,8 ± 2,69m/dia; Bb=1,57 ± 

1,32m/dia; p = 0,5) e área de uso (Bm=2,45 ± 3,63m²; Bb=3,19 ± 5,43m²; p=0,06). 

Contudo, B. marginata teve uma média de recapturas maior do que B. bischoffi 

(Bm=5,23 ± 2,52; Bb=3 ± 1,26; p=0,04), e isso pode estar relacionado com o possível 

deslocamento de B. bischoffi para outros corpos d’água, indicando que a primeira seja 

mais fiel ao sítio reprodutivo. As espécies apresentaram diferenças no uso do micro-

habitat como um todo (p-valor=0,001), e essa diferença se concentra principalmente 

na variável distância da água (Bm=18,5 ± 39,9; Bb=47,4 ± 62,4; p=0,03) e proporção 
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de vegetação baixa (Bm=11±10%; Bb=26±22%; p=0,01). Ambas as espécies 

apresentaram nichos generalistas em relação à altura do poleiro, enquanto que, para 

distância da água, apenas B. marginata apresentou um nicho estreito, demonstrando 

ser especialista nesta variável. Ou seja, no ambiente amostrado, B. bischoffi utilizou 

principalmente micro-habitats mais distantes da água e com maior cobertura vegetal, 

enquanto B. marginata se mostrou especializada em micro-habitats próximos ao corpo 

d’água. 

Palavras-chave: uso do espaço. distribuição espacial. deslocamento. área de 

uso. nicho espacial. 
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INTRODUÇÃO 

A posição de uma espécie dentro de uma comunidade, ou seu nicho ecológico, 

é fundamentada a partir do padrão de uso dos recursos, assim como suas interações 

com outras espécies (PUTMAN, 1994). Espécies que ocorrem num mesmo local, ou 

seja, simpátricas, têm grandes chances de terem acesso aos mesmos recursos. 

Segundo Pianka (1973), espécies simpátricas podem partilhar recursos em três 

dimensões: temporalmente, troficamente e espacialmente. E, diferenças na utilização 

desses recursos podem garantir a coexistência de ambas as espécies.  Além disso, 

quando consideramos espécies filogeneticamente aparentadas, a probabilidade de 

partilharem algum recurso é ainda maior, já que possuem biologias similares (ex. 

fisiologia, morfologia, comportamento) (HEYER et al., 1990). Diferenças no uso dos 

recursos podem ser observadas, por exemplo, no período de atividade das espécies, 

no tipo e tamanho dos itens alimentares consumidos e nos diferentes microhabitats 

utilizados (SCHOENER, 1974). A importância dessas dimensões na partição de 

recursos é variável, porém, segundo a revisão sobre o assunto feita por Schoener 

(1974), há uma maior porcentagem de espécies segregadas pela dimensão espacial 

do que pela temporal e trófica. 

Em anfíbios anuros é comum a partilha de um mesmo corpo d’água por várias 

espécies para as congregações reprodutivas (TOLETO et al., 2003). Durante esse 

período os machos emitem cantos de anúncio, utilizados para atrair as fêmeas, em 

um determinado sítio de vocalização (WELLS, 1977). Vários estudos observaram que 

espécies em uma mesma congregação reprodutiva tendem a utilizar sítios de 

vocalização diferentes, com micro-habitats distintos, e concluíram que esse foi um dos 

principais fatores que possibilitou a sua coexistência (DUELLMAN, 1967; OLDHAM; 

GERHARDT, 1975; CARDOSO; VIELLIARD, 1990; ROSSA-FERES; JIM, 2001). A 

heterogeneidade do sítio reprodutivo também tem grande influência no modo como os 

anuros usam o recurso espacial (SINSCH, 2014). Um ambiente com muita vegetação 

herbácea próximo ao corpo d’água, por exemplo, pode favorecer os anuros de hábito 

arborícola, como os hilídeos, que utilizam também o estrato vertical (ROSSA-FERES; 

JIM, 2001). Segundo Meserve (1977), o uso tridimensional do espaço proporciona um 

mecanismo para reduzir a competição, podendo ser importante na segregação de 

algumas espécies filogeneticamente próximas. Rossa-Feres e Jim (2001) observaram 

diferenças na altura do sítio de vocalização de Dendropsophus sanborni e 
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Dendropsophus nanus, e de Scinax fuscovarius e S. similis. Contudo, o modo como 

os anuros partilham o espaço pode ser variável. Cardoso e Vielliard (1990) relataram 

que Boana cinerascens e Boana microderma apresentaram sítios de vocalização 

iguais, e o que permitia a sua coexistência eram diferenças na estrutura física do canto 

de anúncio. 

Como os anuros se distribuem espacialmente e a complexidade de seus 

movimentos são assuntos que vêm sendo discutidos em vários estudos ecológicos 

(RINGLER et al., 2009; PEREIRA; MANEYRO, 2016; MUTHS, 2003; PITTMAN, 2008, 

OLIVEIRA et al., 2016). Monitorar os movimentos diários e o padrão de distribuição 

espacial dos anuros no período reprodutivo pode fornecer informações muito 

importantes sobre a sua história natural (BELLIS, 1965; LEMCKERT; BRASSIL, 

2000). Por exemplo, movimentos diários constantes e extensos podem indicar uma 

procura intensa por um parceiro reprodutivo, ou até mesmo uma procura por um novo 

habitat para colonização (BRECKENRIDGE; TESTER, 1961; SINSCH, 1988; MIAUD 

et al., 2000). Já movimentos pouco frequentes e curtos sugerem períodos de 

inatividade, ou um comportamento ativo denominado fidelidade de sítio (CRUMP, 

1986; PITTMAN et al., 2008; RINGLER et al., 2009). A fidelidade de sítio é 

característica de um comportamento territorialista, contudo, não é a única, já que o 

territorialismo também envolve a defesa de um território (WELLS, 1977; SHEPARD, 

2004). Possuir uma alta fidelidade de sítio pode proporcionar uma série de vantagens 

aos indivíduos, como estar familiarizado com o ambiente, o que permite uma 

orientação mais eficiente, tornando o forrageamento mais efetivo, além de facilitar a 

busca por refúgios e rotas de fuga (WELLS, 2010).  Outras características do habitat 

que também podem exercer grande influência nos padrões de distribuição espacial e 

movimentação dos anuros são a presença de predadores, a densidade de 

coespecíficos e possíveis competidores interespecíficos (PASSMORE; TELFORD, 

1981; RESETARITS; WILBUR, 1989; OLIVEIRA; NAVAS, 2004; BROWN et al., 2008).  

No planalto sul brasileiro ocorrem duas espécies de anuros que são bons 

modelos para estudarmos a partilha do recurso espacial. As pererecas arborícolas 

Boana bischoffi (BOULENGER, 1887) e Boana marginata (BOULENGER, 1887) 

pertencem à família Hylidae (FROST, 2015) e possuem uma filogenia bastante 

próxima. Ambas são endêmicas da Mata Atlântica (MARCELINO et al., 2009) e são 

simpátricas na região meridional deste bioma (FROST, 2015). Segundo Kwet (2010), 

essas espécies vocalizam a noite, sobre vegetações baixas e arbustos próximos à 
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margem. Além disso, em B. marginata foram registradas marcas no dorso devido a 

disputas com outros machos (KWET, 2010), o que demonstra ser uma espécie 

territorialista. Em uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, no nordeste do 

estado do Rio Grande do Sul, elas são encontradas vocalizando juntas em um mesmo 

sítio reprodutivo, as margens de um lago (obs. pess.).  

Considerando a importância dos diferentes modos de utilização do recurso 

espacial na manutenção da dinâmica e estrutura das comunidades, o objetivo desse 

estudo foi descrever e comparar padrões do uso do espaço de machos de Boana 

bischoffi e B. marginata durante o período reprodutivo. Como objetivos específicos 

nós avaliamos se as espécies alvos possuem diferenças quanto ao: (a) tamanho de 

suas áreas de uso; (b) deslocamentos diários; (c) uso do micro-habitat; (d) amplitudes 

de nicho espacial. Para esses objetivos, a partir da biologia das espécies nós 

hipotetizamos que: (a) B. marginata possui uma área de uso menor do que B. bischoffi; 

(b) B. marginata possui um deslocamento diário menor do que B. bischoffi; (c) as 

espécies possuem micro-habitats com características distintas; (d) B. marginata 

possui uma amplitude de nicho mais estreita do que B. bischoffi. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Área de estudo 

O estudo foi realizado na Floresta Nacional de São Francisco de Paula (FLONA 

– SFP; 29°25’22,4’’S; 50°23’11,2’’W), Unidade de Conservação de Uso Sustentável. 

A FLONA – SFP abrange uma área de 1.606 hectares de extensão e está localizada 

no planalto sul brasileiro, nordeste do estado do Rio Grande do Sul (RS) (Figura 1). 

Essa região é caracterizada por sua fitofisionomia vegetal, a Floresta Ombrófila Mista, 

que possui a espécie Araucaria angustifolia como dominante (Mata de Araucárias). A 

precipitação anual é de 2162 mm e o clima é subtemperado, com temperatura média 

anual de 14,5 °C (BACKES, 1999; MALUF, 2000). No inverno, temperaturas mínimas 

próximas a 0°C são frequentes (MALUF, 2000).  

As amostragens foram feitas em um pequeno riacho inserido em uma área de 

floresta em estágio avançado de sucessão (Figura 2). Foi amostrada uma extensão 

de cerca de 100m desse riacho, onde ambas as espécies estavam presentes. 
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Figura 1: Mapa da área de estudo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Legenda: A: Mapa do Brasil, destacando o estado do Rio Grande do Sul; B: Mapa do 

estado do Rio Grande do Sul, destacando o município São Francisco de Paula; C: 

Mapa do município São Francisco de Paula, destacando a Floresta Nacional 

(FLONA – SFP); D: Corpo d’água lótico amostrado, dentro dos limites da Floresta 

Nacional. 
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Figura 2 – Fisionomia do riacho amostrado. 

 

Fonte: Registrada pela autora. 

Coleta de dados 

As amostragens ocorreram entre os meses de outubro e dezembro de 2016, 

durante 13 noites (5 noites em outubro e 4 em novembro e dezembro), das 21h até 

02h, de acordo com o método de busca ativa (CRUMP; SCOTT JR, 1994). Os 

indivíduos eram capturados manualmente e marcados com etiquetas subcutâneas 

fluorescentes contendo um código alfa numérico individual (Visible Implant Alpha 

Tags). As etiquetas foram implantadas na região inferior da perna direita dos 

indivíduos (PITTMAN et al., 2008), que eram soltos no mesmo local das capturas logo 

depois de cada amostragem. O local era marcado com uma etiqueta de coloração 

discreta fixada na vegetação. Cada noite de buscas foi considerada uma amostragem. 

Em cada amostragem eram marcados novos indivíduos (capturas) e registradas as 

recapturas. 
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Monitoramento dos movimentos 

Em função da pequena distância percorrida pelos animais durante as 

sucessivas recapturas, seus valores estavam muito próximos a margem de erro dos 

aparelhos de GPS. Desse modo foi feita a plotagem no software AutoCAD ® 2017 da 

posição exata de cada animal, afim de fazer as medições necessárias. Para tanto, 

registramos com uma trena a distância (em metros) e com uma bússola a direção (em 

graus) entre cada um dos registros de um mesmo indivíduo. 

Avaliação do micro-habitat 

O micro-habitat de cada indivíduo foi avaliado a partir da cobertura vegetal, da 

altura que o indivíduo estava em relação ao solo (altura do poleiro) e de sua distância 

horizontal em relação ao corpo d’água (Figura 3). Estas variáveis foram escolhidas 

por serem as mais representativas do habitat, as quais são também as mais utilizadas 

em estudos de ecologia espacial de anuros (MENIN et al., 2005; PRADO; POMBAL, 

2005; WACHLEVSKI et al., 2008; SANTOS et al., 2016). Para estimar a cobertura 

vegetal, utilizamos um quadrante de 1x1m, considerando o centro do quadrante o local 

de captura do indivíduo. Foi estimado a porcentagem dos seguintes estratos de 

vegetação: vegetação baixa (de 0 a 50 cm), vegetação média (de 51 a 150 cm) e 

vegetação alta (acima de 150 cm). 
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Figura 3: Análise do micro-habitat. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda: Ilustração esquematizando a forma de análise do micro-habitat. Para avaliar a 

cobertura vegetal, foi feito um quadrante de 1x1m considerando o anuro como ponto central, 

que foi dividido horizontalmente considerando os três principais estratos de vegetação. A 

partir disso, a porcentagem de vegetação foi mensurada para cada um dos estratos. A altura 

do poleiro foi mensurada considerando a distância do anuro em relação ao solo. A variável 

distância da água foi mensurada a partir da distância horizontal até a região alagada mais 

próxima. 

Análise de dados 

Área de uso 

Para os indivíduos que tiveram no mínimo duas recapturas, calculamos o 

deslocamento diário (em metros) e a área de uso (em metros quadrados). A área de 

uso foi calculada utilizando o método do “Polígono Convexo Mínimo” (MOHR, 1974; 

Hayne, 1949) com a extensão Hawth’s Analysis Tools (BEYER, 2004) no programa 

ArcView (versão 10.1; Environmental Systems Research Institute, Inc.) O termo “área 

de uso” foi escolhido em detrimento de “área de vida”, devido a brevidade do tempo 



16 

de monitoramento, além de abranger somente o período reprodutivo. A partir disso, 

utilizamos o teste não paramétrico U de Mann-Whitney para verificar se existe 

diferença entre essas áreas. Também, testamos se existe diferença entre o número 

de capturas das espécies com o teste U de Mann-Whitney. Foram considerados como 

estatisticamente significativos valores de p < 0,05. 

Caracterização do micro-habitat 

Para avaliar o uso do micro-habitat foi utilizado a média dos indivíduos das 

variáveis distância da água, altura do poleiro, vegetação baixa, média e alta. As 

porcentagens de vegetação foram transformadas em graus de arco seno. Para testar 

se existe diferença entre o uso do micro-habitat pelas espécies foi utilizada uma 

medida de similaridade com distância euclidiana comparando unidades amostrais e 

com normalização dos dados, testada com um teste de randomização com 1000 

permutações. O limiar de probabilidade utilizado para a interpretação dos resultados 

foi p < 0,05. Como análise exploratória, foi feita uma análise de coordenadas principais 

(PCoA), onde foram considerados os dois eixos que mais explicaram a distribuição 

dos dados. As análises foram feitas no programa MULTIV v2.4 (Pillar, 2006). Para 

avaliar se existe diferença no uso de cada variável espacial, separadamente, 

utilizamos o teste One-Way ANOVA. 

Utilizamos o Índice Padronizado de Levins (KREBS, 1999) para calcular a 

amplitude de nicho das espécies para duas variáveis do micro-habitat (Altura do 

Poleiro e Distância da Água). Esse índice possibilita comparações entre as espécies, 

uma vez que é limitado a uma escala de 0 a 1 de acordo com a seguinte equação: 

Bsta. = (B-1) / (n-1), aqui, n representa o número de recursos (categorias utilizadas) 

registrados, e B = 1 / Σpi2, onde p representa a proporção de indivíduos utilizando 

uma determinada categoria i do recurso analisado. Valores próximos de 0 são 

atribuídos a um comportamento especialista, enquanto que os próximos de 1 para um 

comportamento generalista.  

 

RESULTADOS 

Foram monitorados 18 indivíduos de Boana marginata e 13 indivíduos de 

Boana bischoffi, totalizando 89 e 34 registros, respectivamente. Destes, 12 indivíduos 



17 

de B. marginata e seis de B. bischoffi tiveram duas ou mais recapturas, permitindo a 

avaliação da área de uso (Tabela 1). A média de recapturas de B. marginata foi de 

5,23 ± 2,52 (range = 2 - 11) e de B. bischoffi foi de 3 ± 1,26 (range = 2 - 5). Segundo 

o teste Mann-Whitney houve diferença significativa entre o número de recapturas das 

espécies (p = 0,04; U = 16,5).  

Deslocamento e área de uso 

Não houve diferença significativa entre deslocamento diário médio de ambas 

as espécies (U = 58,5; p = 0,5), tampouco quanto as suas áreas de uso (U = 27; p = 

0,6). Contudo, houve correlação positiva entre o número de pontos e a área de uso 

(B. marginata: p < 0,001, r² = 0,006; B. bischoffi: p = 0,002, r² = 0,002). A espécie B. 

marginata teve um deslocamento diário de 1,8 ± 2,69m/dia; (range = 0,29 – 

10,27m/dia), enquanto B. bischoffi de 1,57 ± 1,32m/dia (range = 0,32 – 4,7m/dia) 

(Tabela 1). A área de uso média de B. marginata foi de 2,45 ± 3,63m²; (range = 0,11 

– 10,4m²) e de B. bischoffi foi de 3,19 ± 5,43m² (range = 0,005 - 12,85m²) (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Indivíduos monitorados de Boana marginata e Boana bischoffi 

Espécie Código Recapturas Área de uso (m²) 
Deslocamento 

diário (m) 

B. marginata 
(N=12) 

C84 8 1.90 ± 128 1.69 ± 1.30 

C91 4 5.18 1.90 

C93 4 0.16 0.29 ± 0.20 

C95 11 0.11 ± 0.10 0.42 ± 0.20 

C97 4 10.40 1.59 ± 1.89 

I00 8 1.34 ± 1.88 1.74 ± 1.87 

I01 4 - 0.4 

I07 5 - 10.27 ± 5.27 

I15 2 - 1.7 

I02 4 - 2.05 ± 2.19 

I08 7 0.13 ± 0.04 0.95 ± 0.35 

I11 4 0.43 0.75 ± 0.42 

Média - 5.23 ± 2.52 2.45 ± 3.63 1.98 ± 2.69 

B. bischoffi 
(N=6) 

C92 5 1.41 1.24 

C94 3 12.85 4.07 

I06 2 1.31 1.75 

I10 2 0,005 0.7 

I13 4 0.38 1.336667 

I14 2 - 0.32 

Média - 3 ± 1.26 3.19 ± 5.43 1.57 ± 1.32 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda: Tabela com os principais resultados da distribuição espacial dos indivíduos 

de B. marginata e B. bischoffi. Para cada indivíduo está descrito a sua quantidade de 

recapturas, área de uso e deslocamento diário. 

Uso do micro-habitat 

As espécies apresentaram diferenças no uso do micro-habitat (p = 0,001; 

diferença entre grupos = 0,20; diferença dentro dos grupos = 0,80). Os dois primeiros 

eixos da PCoA explicaram 73,3% da variação dos dados, sendo 48,1% o primeiro eixo 

e 25,2% o segundo (Figura 4). O primeiro eixo teve uma forte relação positiva com a 

variável distância da água e vegetação baixa, enquanto o segundo eixo teve relação 

positiva com vegetação alta. É possível notar que o eixo um segregou a distribuição 

das espécies, e que a distribuição de B. bischoffi está mais relacionada a micro-

habitats mais distantes da água e com maior cobertura vegetal. Por outro lado, B. 
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marginata está relacionada a micro-habitats mais próximos da água e com pouca 

vegetação. 

Altura do poleiro  

Não houve diferença significativa entre as espécies no uso da variável altura 

do poleiro (F = 1,92; p = 0,17). B. marginata utiliza, em média, micro-habitats com 50,5 

± 35,6 cm de altura (range = 0 - 147 cm), e B. bischoffi usou micro-habitats com 62,1 

± 36,2 cm de altura (range = 23 - 227 cm).  

Distância da água 

Houve diferença significativa no uso da variável distância da água pelas 

espécies (F = 4,88; p = 0,03). B. marginata utilizou, em média, micro-habitat à 18,5 ± 

39,9 cm de distância da água (range = 0 - 147 cm), enquanto B. bischoffi utilizou sítios 

à 47,4 ± 62,4 cm de distância (range = 0 - 238 cm).  

Cobertura vegetal 

Em média, as espécies utilizam micro-habitats com diferentes proporções 

apenas de vegetação baixa (F = 7,19; p = 0,01), não havendo diferença entre as 

vegetações média (F = 1,27; p-valor = 0,27) e alta (F = 0,67; p-valor = 0,42) (Tabela 

2). Em média, B. marginata usou micro-habitats com 11±10% de densidade de 

vegetação baixa, 26±22% de vegetação média e 16±19% de vegetação alta. Já B. 

bischoffi, no estrato de vegetação baixa, teve uma densidade média de 26±18%, 

44±19% de vegetação média e 12±19% de vegetação alta.  

Nicho espacial 

A amplitude de nicho para a variável de micro-habitat altura do poleiro foi alta 

para ambas as espécies (B. marginata = 0,69 e B. bischoffi 0,59). Já para a variável 

distância da água, B. marginata teve uma amplitude estreita, de 0,14, enquanto B. 

bischoffi teve uma amplitude de 0,47.  
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Tabela 2 – Uso do micro-habitat. 

 Altura do 
poleiro (cm) 

Distância da 
água (cm) 

Vegetação 
baixa % 

(0 a 50cm) 

Vegetação 
Média % 

(51 a 150cm) 

Vegetação 
Alta % 

(> 150cm) 

B. marginata 50,5±35,6 18,5±39,9 11±10% 26±22% 16±19% 

B. bischoffi 62,1±36,2 47,4±62,4 26±18% 44±19% 12±19% 

Teste (p) 1,92 (0,17) 4,88 (0,03) 7,19 (0,01) 1,27 (0,27) 0,67 (0,42) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda: Tabela apresentando as médias das variáveis espaciais mensuradas para 

cada espécie, o teste de Mann-Whitney e o p-valor. 

Figura 4 – Análise de Coordenadas Principais 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda: Gráfico que representa os dois primeiros eixos da Análise de Coordenadas 

Principais das variáveis espaciais de micro-habitat avaliadas. Ambas as espécies 

possuem seus pontos distribuídos amplamente no gráfico, segregados pelo eixo 1. 

Boana bischoffi demonstra estar mais relacionada a micro-habitats distantes do 

corpo d’água e com maior cobertura vegetal, e Boana marginata a micro-habitats 

próximos à agua, com pouca vegetação. 
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DISCUSSÃO 

Durante os três meses amostrados, foi possível capturar e recapturar um 

número significativamente maior de Boana marginata do que de Boana bischoffi, 

indicando que a primeira seja mais fiel ao sítio reprodutivo do que sua congênere. 

Alguns indivíduos de B. marginata foram registrados durante todo o período 

amostrado e permaneceram com uma área de uso relativamente pequena, 

comparado a outras espécies que foram consideradas com forte fidelidade de sítio 

(LUGER et al., 2009; CALDWELL; SHEPARD, 2007), sugerindo que, além de fiel ao 

sítio reprodutivo, B. marginata também é fiel ao sítio de vocalização. Além disso, em 

campo, era relativamente comum encontrarmos indivíduos desta espécie exatamente 

nos mesmos locais que na noite anterior. A fidelidade de sítio é uma característica 

bem reportada para os anuros, contudo, em dimensões espaciais diferentes. Alguns 

autores relatam a fidelidade dos anuros ao sítio reprodutivo (RITKE et al., 1992; 

SINSCH, 1992; OSWALD, 2013; CHECHIA, 2014;), outros ao sítio de vocalização 

(OLDHAM, 1967; MENIN et al., 2004; CALDWELL; SHEPARD, 2007; TÁRANO, 2009) 

ou de desova (OLIVEIRA et al., 2016) e alguns são fiéis ao sítio de refúgio 

(CARPENTER; GILLINGHAM, 1987; PITTMAN et al., 2008). Possuir alta fidelidade de 

sítio é considerado vantajoso, uma vez que os indivíduos estão familiarizados com o 

local e isso pode tornar o forrageio mais eficiente, além de facilitar o encontro de 

abrigos e rotas de fugas para escapar de predadores (WELLS, 2010).  

As áreas de uso de ambas as espécies estudadas tiveram um tamanho 

pequeno, quando comparado com outras espécies da família Bufonidae (CALDWALL; 

SHEPARD, 2007; MUTHS, 2003), Ranidae (BEVIER et al., 2006) e, inclusive, Hylidae 

(OLIVEIRA et al., 2016), que tiveram áreas de uso de 58m² a 410m². As espécies 

demonstram possuir uma grande variação intraespecífica, tanto no tamanho da área 

de uso quanto no deslocamento diário, o que pode representar particularidades de 

cada indivíduo. Ainda assim, é possível notar que a maioria dos indivíduos aparenta 

se deslocar menos de 3 metros por dia, o que corrobora com o registrado para Hyliola 

cadaverina (HARRIS, 1975) e Dryophytes versicolor (ROBLE, 1979). Contudo, esse 

parece não ser um padrão para todos os hilídeos, como para B. faber (OLIVEIRA et 

al., 2016), Dryophytes andersonii (FREDA; GONZALEZ, 1986) e Litoria latopalmata 

(LEMCKERT; SLATYER, 2002), que se deslocaram por distâncias relativamente 

maiores. É importante ressaltar que esse número pode estar subestimando o 
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deslocamento mínimo diário das espécies, principalmente de B. bischoffi, já que de 

13 indivíduos, somente 6 tiveram mais de uma recaptura, indicando que os indivíduos 

não recapturados estejam se deslocando para outros corpos d’água. Assim, esta parte 

da população amostrada talvez seja composta por indivíduos que não tenham uma 

boa capacidade competitiva, ou mesmo uma menor capacidade de locomoção, 

diminuindo os valores médios de área e deslocamento. Outra possível explicação para 

a baixa taxa de recaptura de B. bischoffi poderia ser a perda das etiquetas 

subcutâneas. Contudo, esse cenário é pouco provável, uma vez que foi possível 

recapturar um número expressivo de B. marginata, e as taxas de perda das etiquetas 

subcutâneas não são consideradas altas (HEARD et al., 2008), o que auxilia a 

sustentar a possível fidelidade ao sítio de vocalização de B. marginata. Outros estudos 

já demonstraram que os machos tendem a ter um menor deslocamento do que as 

fêmeas (BARTELT et al., 2004; MUTHS, 2003; PILLIOD et al., 2002), inclusive em 

hilídeos (JOHNSON et al., 2007), uma vez que é mais vantajoso para os machos 

estabelecerem-se logo em um território para aumentar suas chances de conseguir 

uma fêmea (FELLERS, 1979; JOHNSON et al., 2007). A amostragem deste trabalho 

ocorreu no início do período reprodutivo de ambas as espécies (KWET et al., 2010) 

onde, possivelmente, os indivíduos estivessem evitando se deslocar para poder alocar 

maior parte da sua energia na atração de fêmeas. Em um estudo utilizando carretéis 

em Boana faber, no sul do Brasil, foi observado que os machos se deslocavam tanto 

quanto as fêmeas, porém, deslocavam-se em torno do seu sítio de desova, mostrando 

um comportamento territorial (OLIVEIRA et al., 2016). O uso dessa metodologia 

possibilita um resultado mais detalhado da movimentação dos anuros, fornecendo o 

percurso exato feito pelos indivíduos (TOZETTI; TOLEDO, 2005; OLIVEIRA et al., 

2016). Contudo, não é indicado para anuros de pequeno porte, pois o peso do carretel 

pode dificultar o deslocamento. Então, não é possível afirmar que B. marginata não 

tenha uma movimentação ativa em torno de seu sítio ao longo do dia, porém, é 

perceptível que muitos indivíduos retornam para o mesmo ponto durante a noite.  

O teste de randomização englobando todas as variáveis do micro-habitat 

mostrou que existe diferença significativa entre as espécies. Quando avaliadas 

separadamente, foi possível notar que as diferenças no uso do micro-habitat entre as 

espécies se concentram principalmente na variável distância da água e vegetação 

baixa, as quais foram as mesmas variáveis que mais explicaram a ordenação. Apesar 

de não haver diferença significativa no uso da variável altura do poleiro, é possível 
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notar que B. bischoffi evitou utilizar micro-habitats próximos ao solo, sendo que a 

altura mínima utilizada foi de 23cm, enquanto B. marginata foi frequentemente 

registrada em alturas menores, inclusive no substrato. Vocalizar empoleirada e evitar 

o substrato é um comportamento registrado para outras populações de B. bischoffi 

(FORTI, 2009; BERTOLUCI; RODRIGUES, 2002), o que indica ser uma característica 

conservativa, já relatada para várias outras espécies de anuros (ROSSA-FERES; JIM, 

2001; BERTOLUCI; RODRIGUES, 2002; SANTOS; ROSSA-FERES, 2007). Essa 

característica é considerada uma extensão filogenética do isolamento acústico 

(ETGES, 1987) e otimiza o uso do espaço pelos anuros nas congregações 

reprodutivas (BERTOLUCI; RODRIGUES, 2002). Segundo Meserve (1977), a 

capacidade dos hilídeos em usar o espaço tridimensional proporciona um mecanismo 

para reduzir a competição entre espécies congenéricas. Vários autores observaram 

esse padrão, e encontraram uma maior sobreposição no sítio de vocalização em 

anuros que vocalizaram no solo ou na água do que em anuros empoleirados 

(CARDOSO et al., 1989; VASCONCELOS; ROSSA-FERES, 2005; SANTOS; ROSSA-

FERES, 2007; SILVA et al., 2008). Ainda assim, ambas as espécies utilizaram 

principalmente as alturas intermediárias e tiveram uma grande amplitude de nicho 

nesta variável. Esse resultado fica nítido no gráfico da ordenação, onde a altura do 

poleiro teve pouca explicação na distribuição dos dados. 

Quanto a variável distância da água, B. marginata teve uma amplitude mais 

estreita do que B. bischoffi, indicando um comportamento especialista, devido a 

maioria dos registros (74%) ter ocorrido em uma única categoria (0 a 25cm), enquanto 

mais da metade dos registros de sua congênere foram em categorias mais distantes. 

Ou seja, no ambiente amostrado, B. marginata utiliza micro-habitats próximos ou 

acima da água com muito mais frequência do que B. bischoffi, como é possível 

observar no gráfico da ordenação. Isso vai ao encontro de sua biologia, já que o riacho 

amostrado é um habitat característico para a reprodução de B. marginata, que 

reproduz em ambientes lóticos e deposita seus ovos na vegetação imersa (KWET, 

2010). Já B. bischoffi reproduz principalmente em corpos d’água lênticos e deposita 

seus ovos entre plantas aquáticas (KWET, 2010), e talvez um riacho não seja um 

ambiente favorável para sua desova. Dependendo das condições do ambiente em que 

estão expostas, as espécies podem possuir capacidades competitivas distintas 

(WILSON, 1999). Neste cenário, em um ambiente mais favorável para determinada 

espécie, esta pode ter a capacidade de explorá-lo melhor do que outra, levando a uma 
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distribuição diferenciada ao longo de um gradiente ambiental a partir de uma 

hierarquia competitiva (WISHEU, 1998). É possível que isso também ocorra dentro da 

mesma espécie, onde os indivíduos de B. bischoffi encontrados neste estudo sejam 

os menos favorecidos da população, e os melhores competidores estão vocalizando 

em um ambiente lêntico, propício para o modo reprodutivo desta espécie. Entretanto, 

isso demonstra um comportamento plástico de B. bischoffi, já relatado em outro 

estudo (OSWALD, 2013). 

Os micro-habitats usados por B. marginata possuem pouca densidade de 

vegetação baixa, quando comparado a sua congênere, ficando mais exposta no 

ambiente. A exposição do macho vocalizador é uma estratégia comportamental para 

conquistar parceiros sexuais (BERNARDE, 2012). Em contrapartida, este 

comportamento também os deixam mais visíveis para possíveis predadores 

(DUELLMAN; TRUEB, 1986). Ainda assim, estar em um corpo d’água com condições 

favoráveis para sua reprodução faz com que estar exposto no ambiente seja benéfico 

para a espécie, tornando o risco de predação tolerável. Já os micro-habitats com 

maiores densidades de vegetação, como os ocupados por B. bischoffi, podem ser 

vantajosos, deixando-a mais protegida de predadores, uma vez que o corpo d’água 

amostrado não é considerado o. ambiente ideal para a reprodução deste anuro 

(KWET, 2010). 

 

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo demonstra que, no ambiente amostrado, ambas as espécies 

possuem um baixo deslocamento diário e área de uso durante o período reprodutivo. 

A população de machos de Boana marginata aparenta ser fiel ao sítio reprodutivo e 

ao sítio de vocalização. Ainda que não seja possível inferir sobre o real deslocamento 

das espécies, o curto deslocamento e a elevada taxa de recaptura de B. marginata 

reforça que este anuro possui uma tendência a retornar para o mesmo sítio de 

vocalização todas as noites. Já a espécie Boana bischoffi não aparenta ter um 

comportamento de fidelidade, ao menos em um corpo d’água lótico, uma vez que sua 

taxa de recaptura foi baixa em comparação a B. marginata. 

As espécies partilham grande parte das variáveis do micro-habitat, todavia, com 

algumas distinções. É notável que B. bischoffi aparenta evitar usar micro-habitats 
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muito próximos ao solo, o que foi registrado também em outros estudos, enquanto que 

sua congênere utiliza tanto o substrato quanto alturas mais elevadas. Ainda assim, 

ambas as espécies utilizam essa variável de uma forma generalista. Já a variável 

horizontal do micro-habitat parece ser de maior relevância para B. marginata, uma vez 

que ela demonstrou possuir um comportamento especialista nesta variável, diferente 

de B. bischoffi. O padrão dos micro-habitats desta população de B. marginata revelam 

que, aparentemente, a altura do poleiro não é um fator restritivo para esta espécie, 

desde que este esteja próximo à água. A diferença entre as densidades de vegetação 

no micro-habitat de ambas as espécies também é perceptível, onde B. bischoffi usa 

micro-habitats com uma vegetação mais densa, enquanto B. marginata está mais 

exposta no ambiente.  

Estudos sobre os padrões de movimentação e deslocamento de anuros são, 

em geral, comuns. Contudo, existe uma lacuna de informação referente aos hilídeos, 

principalmente hilídeos de pequeno porte, devido à dificuldade em monitorar esses 

animais. Assim, esse estudo traz informações relevantes sobre a história natural de 

duas espécies simpátricas de hilídeos, contribuindo para o entendimento da ecologia 

desses anuros, que pode ser útil em estratégias de conservação futuras.  
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