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RESUMO 

JEZIORNY, Jessica L. A influência de fatores ambientais e espaciais na seleção de 

habitat e microhabitat por Crossodactylus schmidti GALLARDO, 1961. 2015. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas – Ecologia e 

Biodiversidade) – Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA. Foz 

do Iguaçu.  

A seleção dos hábitats e microhábitats utilizados pelos anuros, principalmente 

durante o período de reprodução parece ser fortemente influenciada por uma 

combinação de fatores bióticos e abióticos e pela capacidade de dispersão. Com 

objetivo de analisar o uso do hábitat e do microhábitat por adultos de Crossodactylus 

schmidti, o presente trabalho buscou responder três questões: (1) A variação na 

abundância de C. schmidti é determinada principalmente pelas características 

ambientais ou espaciais? (2) Dentre as características ambientais estruturais dos riachos 

qual é a variável que melhor explica a variação na abundância de C. schmidti? (3) 

Dentro dos hábitats os adultos de C. schmidti selecionam os microhábitat com base nas 

características ambientais? Para tanto, foram amostrados treze riachos no Parque 

Nacional do Iguaçu. Cada riacho foi amostrado três vezes entre novembro de 2014 e 

agosto de 2015. Foram mensuradas cinco variáveis ambientais durante cada coleta para 

a caracterização do hábitat e microhábitat: profundidade, largura, cobertura de dossel, 

velocidade da água e tipo de substrato, além disso, no microhábitat foram avaliadas a 

posição do indivíduo em relação ao riacho e a distância da margem. A partir das 

coordenadas geográficas de cada riacho foram obtidas as variáveis espaciais. Os 

resultados encontrados demonstram que as variáveis analisadas não são importantes 

para a seleção de hábitat de C. schmidti, e a configuração espacial e a distância entre os 

riachos não são determinantes para sua distribuição. Portanto, na escala do hábitat esta 

espécie possui uma distribuição aleatória e independente das características ambientais 

mensuradas. Para o microhábitat as variáveis mensuras se mostraram importantes para a 

distribuição dos indivíduos, conferindo a ela um caráter especialista quando ao uso do 

microhábitat, ocorrendo preferencialmente no interior dos riachos em áreas de remanso 

com substrato rochoso ou com acumulo de matéria orgânica. 

 

Palavras–chave: anfíbios, dinâmica espacial, distribuição, generalista, população.  
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1. INTRODUÇÃO 

A distribuição espacial das espécies é dependente de uma gama de fatores que 

possibilitam ou não a sua ocorrência. A existência de hábitats adequados (i.e., condições 

ambientais) frequentemente determina a distribuição espacial de uma população, 

embora outros fatores também exerçam grande influência nas dinâmicas populacionais, 

como interações, organismos patogênicos, barreiras à dispersão e a disponibilidade de 

recursos (Gaston, 2003; Ricklefs, 2009; Townsend, 2010). Com base nessas 

características os indivíduos de uma população tendem a escolher os hábitats onde irão 

ocorrer (teoria da seleção de hábitat; Morris 1992, 2003). A teoria de seleção de hábitat 

prevê que hábitats devem ser escolhidos de acordo com seus benefícios evolutivos e 

custos relativos (Morris, 1987). O custo está basicamente relacionado com o tempo 

despendido na busca por um hábitat específico, o quanto de energia será necessário para 

manter-se em tal hábitat versus o benefício do forrageio ativo em vários hábitats 

(Morris, 1987, 2003). Contudo, cada indivíduo define se está ou não em um hábitat 

adequando, o que depende da capacidade individual de distinção e percepção de hábitat 

que ele possui (Morris, 1992). Segundo Levin (2009), a capacidade de percepção de um 

organismo quanto à qualidade intrínseca do hábitat pode ocorrer de duas formas 

principais, por observação direta, na qual os indivíduos tendem a analisar de forma geral 

os hábitats que possuam ou não as características adequadas as suas necessidades, ou 

por estímulos indiretos, como a presença ou ausência de indivíduos co e hetero–

específicos. Os estímulos indiretos podem fornecer informações sobre a qualidade do 

hábitat, como por exemplo, risco de predação e parasitismo (Blaustein et al., 2004; 

Resetarits, 2005). A distinção por uma ou outra forma de avaliação dos hábitats é 

limitada principalmente pelo tempo e pela energia disponível que podem ser destinadas 

a essa atividade (Levin, 2009). 

A percepção da densidade de indivíduos co-específicos também é um fator 

importante para a seleção de hábitat das espécies, pois a densidade tende a interferir na 

percepção individual quanto aos benefícios que determinado hábitat pode oferecer 

(Rosenzweig, 1981). Deste modo, a escolha entre um hábitat ou outro deve considerar a 

densidade de indivíduos que ali se encontram, além da qualidade intrínseca do hábitat e 

da presença e densidade de predadores, parasitas e competidores intra e interespecíficos 

(Rosenzweig, 1981; Resetarits, 2005; Van Buskirk, 2005; Ricklefs, 2009). O aumento 

da densidade populacional tende a reduzir o fitness individual, uma vez que o acesso aos 
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recursos será reduzido (Morris, 1987), devido a maior densidade intra e/ou 

interespecífica a qual resulta em um aumento na intensidade de competição 

(Rosenzweig, 1981). Para minimizar ou evitar os impactos da competição 

intraespecífica alguns indivíduos podem se dispersar dos hábitats com maior densidade 

de indivíduos para hábitats com menor densidade (Davey et al., 2005). 

A seleção de hábitat pode ocorrer em diferentes escalas de tempo e espaço. 

Áreas que são requeridas por um longo período de tempo por uma dada espécie, e que 

comportam todas as áreas requeridas pelos indivíduos ao longo de todo seu ciclo de 

vida são denominados como seleção em grande escala (i.e., seleção de hábitat) (Morris, 

2003; Levin, 2009). Em menor escala espacial e temporal, na qual um indivíduo 

seleciona áreas para realizar atividades específicas, como por exemplo, forragear, 

reproduzir ou desovar, são denominadas de seleção em pequena escala (i.e., seleção de 

microhábitat) esse tipo de seleção pode ocorrer diversas vezes ao longo da vida de um 

organismo, e envolve vários tipos de áreas diferentes (Levin, 2009). Entre essas escalas 

há diferenças intrínsecas nos custos, pois selecionar um hábitat envolve percorrer 

distâncias maiores em relação à seleção de microhábitat (Levin, 2009), entretanto, os 

demais fatores que afetam a seleção tendem a ser os mesmos entre as escalas (Morris, 

2003). 

As espécies possuem diferentes estratégias de seleção e exploração dos recursos, 

em um extremo deste gradiente estão às espécies especialistas e no outro extremo as 

generalistas. As espécies especialistas possuem um fitness variável de uma área para 

outra, enquanto as generalistas apresentam um fitness semelhante em diferentes hábitats 

(Rosenzweig, 1981). Espécies especialistas requerem um conjunto de condições e 

recursos específicos para sua sobrevivência, como consequência dessa alta 

especificidade (Kolasa & Pickett, 1989). Deste modo, os hábitats utilizados por espécies 

especialistas tende a ser usualmente menores em área do que os hábitats utilizados por 

espécies generalistas, pois os generalistas suportam uma maior amplitude de variação 

quanto às condições e recursos requeridos para a sua sobrevivência (Kolasa & Pickett, 

1989). Especialistas e generalistas divergem também quanto à energia investida na 

busca por seus respectivos hábitats. Para as especialistas, o custo está relacionado com o 

maior tempo despendido na busca por um hábitat especifico, que em troca irá lhe 

proporcionar um alto fitness, já as espécies generalistas investem pouca energia na 

busca por hábitats, uma vez que conseguem um fitness semelhante em diferentes 
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hábitats (Rosenzweig, 1981). Deste modo, as espécies especialistas irão diferir das 

generalistas por apresentarem um maior grau de dependência das características 

ambientais e das condições locais (Rosenzweig, 1981). 

A seleção tanto de hábitats como de microhábitats adequados são de 

fundamental importância para os anfíbios, visto que o sucesso reprodutivo desse grupo 

está diretamente relacionado ao ambiente no qual ele está inserido (Murphy, 2003), 

principalmente devido as suas especificidades fisiológicas (Wells, 2007). Como a 

maioria dos anfíbios anuros apresenta ciclo de vida bifásico com larvas aquáticas 

(Wells, 2007), a escolha dos hábitats adequados pelos anur os adultos são decisivos para 

todos os estágios de vida (Stuart et al., 2008). Além da influência de fatores bióticos e 

abióticos (Resetarits, 2005; Fatorelli & Rocha, 2008), a seleção dos hábitats pelos 

anuros parece ser fortemente influenciada pela capacidade de dispersão dos indivíduos, 

pois para muitas espécies a dispersão é limitada (Smith & Green, 2005; Stuart et al., 

2008) devido a restrições fisiológicas e comportamentais (Wells, 2007). A ectotermia, a 

permeabilidade da pele e alta dependência de umidade são importantes características 

que restringem a dispersão dos anuros (Wells, 2007). Além disso, muitas espécies 

exibem o comportamento de fidelidade ao hábitat de origem (i.e., filopatria), 

permanecendo nele por toda a vida ou se dispersando e voltando para o mesmo hábitat 

de origem para a reprodução (Hopey & Petranka, 1994; Pittman et al., 2008). Deste 

modo, mesmo para pequenas distancias, a dispersão dos anuros é muitas vezes restrita e 

influenciada por uma gama complexa de fatores bióticos e abióticos (Fatorelli & Rocha, 

2008; Stuart et al. 2008). Devido a essa restrição na capacidade de dispersão, hábitats 

adequados para uma espécie de anuro podem nunca serem ocupados, porque eles 

simplesmente não conseguem coloniza-los. 

Dentre os fatores abióticos que podem afetar a seleção de hábitat pelos anuros 

adultos, as características estruturais dos hábitats parecem ser as mais importantes 

(Watson et al., 2003), pois elas interferem diretamente na seleção dos sítios de canto, 

corte e desova (Parris et al., 2001; Touchon & Warketin, 2008). A largura e 

profundidade são medidas de volume que refletem a área do hábitat disponível, é 

esperada uma maior abundância de adultos em corpos d’água de tamanhos 

intermediários, uma vez que esses hábitats devem apresentar uma maior 

heterogeneidade quanto aos microhábitat (Hopey & Petranka, 1994; Parris et al., 2001). 

A cobertura de dossel está relacionada à adaptação das espécies para ambientes 
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florestais ou área aberta (Van Buskirk, 2005). Além disso, a cobertura de dossel 

influência a entrada da luz e a produtividade primária dentro dos corpos d’água, o que 

afeta a qualidade nutricional dos alimentos ingeridos pelos girinos (Schiesari, 2006). A 

velocidade da água implica no custo energético para se manter no hábitat, tanto para o 

adulto quanto para o girino, uma vez que, quanto maior a velocidade maior será o custo 

energético (Taguchi & Liao, 2011; Yanase et al., 2012). Além disso, quanto maior for a 

velocidade da água mais ruidoso será o ambiente, consequentemente, maior será a 

interferência na comunicação acústica intraespecífica. Deste modo, o sucesso nesse tipo 

de hábitat está relacionado entre outros fatores a necessidade de adaptações 

comportamentais e/ou acústicas que favoreçam a comunicação intraespecífica (Heyer et 

al., 1990; Goutte et al., 2013). Os diferentes tipos de substratos encontrados nos hábitats 

podem divergir quanto à disponibilidade de nutrientes e abrigo contra predadores, sendo 

uma característica importante para a seleção de microhábitat pelos anfíbios (Oliveira & 

Eterovick, 2010). Além disso, substratos rochosos fornecem ambientes estratégicos 

principalmente para a vocalização e comunicação visual entre os anuros adultos que 

ocorrem em ambientes lóticos (Caldart et al., 2010).  

Dentre as famílias de anuros, a família Hylodidae é constituída por espécies de 

rãs comumente encontradas em riachos de interior de mata, de hábitos 

predominantemente diurnos (Jordão-Nogueira et al., 2006). Atualmente, a família 

Hylodidae é composta por 42 espécies de três diferentes gêneros: Hylodes com 24 

espécies, Crossodactylus com 11 espécies e Megalomesia com sete espécies (Frost, 

2014). Crossodactylus schmidti é uma espécie que ocorre no sul do Brasil, sul do 

Paraguai e nordeste da Argentina. (Caldart et al., 2010; Lucas & Garcia, 2011; Bastiani 

et al., 2012 Frost, 2014). Esta espécie habita riachos permanentes no interior de floresta. 

Atualmente é considerada em estado de quase ameaçada (IUCN, 2014), sendo sua 

população considerada em declínio (Eterovick et al., 2005). Entre as principais causas 

dos declínios populacionais de anfíbios estão a perda e fragmentação dos hábitats, 

mudanças climáticas, aumento da prevalência de doenças, radiação ultra-violeta e 

contaminação ambiental (Green, 2003; Cushman, 2006; Blaustein et al., 2011;). Um 

agravante ao declínio das populações de anfíbios é a falta de informação básicas sobre a 

distribuição e dinâmica das populações em toda região tropical (Stuart et al., 2008).  
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2. OBJETIVOS 

O presente trabalho teve como objetivo geral avaliar a seleção de hábitat e 

microhábitat por adultos de Crossodactylus schmidti. Para tanto buscamos responder as 

seguintes perguntas: (1) A variação na abundância de C. schmidti é mais influenciada 

pelas características ambientais ou espaciais? Por se tratar de um estudo em pequena 

escala espacial e por não existirem barreiras geográficas que impossibilitem ou 

dificultem a dispersão de indivíduos de C. schmidti, espera-se que a variação na 

abundância seja melhor explicada pelas características ambientais. (2) A variação 

espacial na abundância de C. schmidti está associada às características ambientais 

estruturais dos riachos? A predição é que exista seleção de acordo com as características 

estruturais, sendo que cada variável poderá influenciar de uma maneira específica. 

Como C. schmidti é uma espécie florestal (Caldart et al., 2010), esperamos que as 

variações de dossel encontradas dentro da mata não sejam tão importantes na 

distribuição espacial dos adultos. Contudo, riachos intermediários em largura e 

profundidade devem apresentar uma maior abundância em relação a riachos pequenos 

ou grandes; riachos com substrato rochoso devem apresentar maior abundância de 

adultos, assim como aqueles que possuam uma menor velocidade. (3) Dentro dos 

hábitats os adultos de C. schmidti selecionam os microhábitats com base nas 

características ambientais estruturais dos riachos? A partir das observações sobre o uso 

de microhabitat por Caldart et al. (2010), é esperado que os adultos ocorram 

preferencialmente dentro dos riachos, em microhábitats de remanso com substrato 

rochoso. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 Área de estudo 

O estudo foi realizado no Parque Nacional do Iguaçu (PNI), uma unidade de 

proteção integral, localizada na região oeste do Estado do Paraná (25º05’ a 25º41’S, 

53º40’ a 54º38’O) (IBAMA, 1999). Com uma área de 185.262,5 hectares, o PNI se 

estende ao longo de cinco municípios: Céu Azul, Foz do Iguaçu, Matelândia, São 

Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu e é margeado por outros seis municípios: 

Capanema, Capitão Leônidas Marques, Lindoeste, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste e 

Santa Terezinha de Itaipu. A cobertura vegetal é composta por Floresta Estacional 

Semidecídual, Floresta Ombrófila Mista e Formações Pioneiras Aluviais (IBAMA, 

1999). O PNI está localizado em uma região de transição entre os climas tropical e 

temperado, sendo as estações bem marcadas, na qual o inverno é seco, e o período 

chuvoso abrange parte do outono e do verão (IBAMA, 1999). A temperatura média 

anual varia de 18º C a 25º C e a precipitação anual varia de 1501 mm a 1750 mm 

(Mendonça & Oliveira, 2007). 

Figura 1. Área de estudo mostrando a localização do Parque Nacional do Iguaçu dentro do 

Estado do Paraná e na Bacia do Paraná III. No detalhe, os triângulos pretos representam a 

localização dos riachos amostrados.  
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3.2 Delineamento amostral 

As amostragens foram realizadas no PNI na região de Céu Azul (25º09’S, 

53º50’O) e de Santa Tereza do Oeste (25°03’S, 53°37’O). Foram amostrados 13 corpos 

d’água, sendo oito no município de Céu Azul e cinco em Santa Tereza do Oeste. Em 

Céu Azul os riachos estão localizados ao longo de duas trilhas Trilha Manuel Gomes e 

Trilha Boa Vista. Em Santa Tereza do Oeste os cinco corpos d’água estão localizados 

ao longo de quatro trilhas.  

Cada riacho foi amostrado três vezes: a primeira amostragem foi realizada entre 

novembro e dezembro de 2014, a segunda ocorreu em janeiro de 2015 e a terceira em 

agosto de 2015. Em cada riacho foi estabelecido um transecto de 50 metros de 

comprimento. Ao longo do transecto foram mensuradas as variáveis ambientais a cada 

10 metros, perfazendo seis coletas de dados abióticos em cada amostragem por riacho. 

Em cada riacho foi verificada a abundância (variável dependente) de adultos de 

Crossodactylus schmidti através do método de busca ativa por um tempo padronizado 

de 35 minutos por riacho ao longo do transecto. A fim de minimizar o erro de 

superestimar a abundância apenas a maior abundância registrada para cada ponto foi 

considerada nas análises estatísticas. Em cada parcela do transecto, em todos os riachos, 

foram mensuradas cinco variáveis ambientais: profundidade máxima, largura máxima, 

porcentagem da cobertura de dossel, velocidade da água e tipo de substrato 

predominante. A profundidade e a largura foram mensuradas em centímetros utilizando 

uma trena. A cobertura de dossel foi estimada através do uso de fotografias tiradas em 

posição vertical do solo para o dossel de uma altura padronizada. As imagens obtidas 

foram posteriormente analisadas pelo software Image J. A velocidade foi estimada pelo 

método do objeto flutuante, utilizando uma bola de isopor de 2 cm de diâmetro, sendo 

avaliado o tempo que bola de isopor demorou para percorrer um trajeto de um metro. O 

tipo de substrato foi identificado visualmente, sendo considerado aquele com maior 

prevalência ao longo do transecto baseando–se nas seguintes categorias: rocha 

(afloramento rochoso), matacão (fragmento rochoso maior que 8 cm), cascalho grosso 

(2-8 cm), cascalho fino (1-2 cm), matéria orgânica, terra e areia.  

Em três dos doze riachos amostrados foram avaliados 24 microhabitats 

utilizados por adultos de C. schmidti. A coleta das informações de microhábitat foram 

realizadas em abril e setembro de 2014. Para análise do uso do microhábitat foram 

avaliadas características ambientais dos locais onde os indivíduos foram encontrados. A 
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procura pelos adultos para a caracterização do microhábitat também foi realizada 

através do método de busca ativa. A cada indivíduo avistado era realizada a 

caracterização do microhábitat avaliando o número de indivíduos por microhábitat, 

além de sete variáveis: posição do indivíduo em relação ao riacho (dentro ou fora do 

riacho), distância da margem (em centímetros), tipo de microhábitat (remanso, 

corredeira ou leito caudaloso), tipo de substrato (rocha, matéria orgânica e areia), 

largura máxima, profundidade máxima e velocidade do riacho. 

3.3 Análises estatísticas 

Para avaliar a presença de multicolinearidade entre as variáveis ambientais 

(variáveis independentes) foi aplicada a análise de Fator de Inflação da Variância (VIF). 

Valores de VIF superior a três indicam a existência de multicolinearidade (Quinn & 

Keough, 2002). A única variável multicolinear foi o tipo de substrato, a qual foi retirada 

das análises posteriores. Após a eliminação da variável multicolinear, as variáveis foram 

padronizadas através da estatística Z, a fim de que todas as variáveis apresentassem 

após a transformação média igual a zero e desvio padrão igual a um. Essa transformação 

foi necessária, pois as variáveis independentes não estavam nas mesmas escalas e 

unidades de medida, o que poderia tendenciar os resultados. 

Para obtenção das variáveis espaciais foi utilizado o método das coordenadas 

principais de matrizes vizinhas (Principal Coordinates of Neighbor Matrices, PCNM). 

A PCNM foi usada por minimizar a distância residual da autocorrelação espacial 

existente entre os riachos amostrados. A partir das coordenadas geográficas foram 

calculados os autovetores espaciais obtidos a partir de uma matriz de distância 

euclidiana entre os riachos (Bocard & Legendre, 2002). Os autovetores espaciais 

(dbMEM) são conjuntos de funções ortogonais extraídos de uma matriz de distância 

truncada. A distância de truncamento corresponde à menor distância que conecta todos 

os riachos em uma rede de conexões maximizadas (Bocard & Legendre, 2002; Rangel 

et al., 2006), ou seja, a distância geográfica para qual a autocorrelação espacial na 

abundância é igual a zero (Rangel et al., 2006). A análise foi baseada numa distância de 

truncamento de 17.21 km, a qual gerou três autovetores os quais foram utilizados como 

variáveis espaciais. Esta análise foi realizada utilizando software SAM (Rangel et al., 

2010). 
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 A fim de responder qual conjunto de variáveis (ambientais ou espaciais) melhor 

explicam a variação na abundância de C. schmidti foi utilizada a análise de regressão 

parcial. O componente ambiental foi composto pelas variáveis: profundidade, largura, 

velocidade da água e cobertura de dossel, enquanto o componente espacial foi composto 

pelos três autovetores (dbMEM) obtidos na PCNM. A regressão parcial é utilizada 

quando se quer avaliar a influência de dois conjuntos de variáveis independentes em 

relação a uma única variável dependente quantitativa (Legendre & Legendre, 2012). A 

análise de regressão parcial permite avaliar a contribuição puramente do conjunto das 

variáveis ambientais, puramente do conjunto de variáveis espaciais, variação ambiental 

espacialmente estruturada e a variação não explicada pelas variáveis ambientais e 

espaciais (Borcard et al., 1992; Legendre & Legendre, 2012). Esta análise foi realizada 

utilizando software SAM (Rangel et al., 2010). 

Para avaliar a influência das variáveis ambientais na distribuição de 

Crossodactylus schmidti foram utilizados os modelos gerais linearizados (GLM). 

Devido presença de uma grande dispersão dos dados (overdispersion) no modelo com 

distribuição de Poisson, foi utilizada a distribuição binomial negativa (negative 

binomial) (Crawley, 2007). A distribuição binomial negativa é apropriada para 

descrever dados de contagem (Crawley, 2007), neste caso, de indivíduos encontrados 

em cada riacho. Um modelo global foi então construído com todas as variáveis 

ambientais (variáveis independentes) que potencialmente explicam a distribuição da 

abundância de adultos de C. schmidti (variável dependente). Devido à influência 

esperada de cada uma das variáveis abióticas independente das demais, a partir do 

modelo global, foram construídos a priori modelos com todas as combinações das 

variáveis abióticas mensuradas, sem considerar a interação entre elas. Para cada modelo 

foi calculado o critério de seleção de Akaike (AIC) como uma medida de análise de 

incerteza na seleção dos modelos. Os modelos selecionados foram obtidos com base no 

valor de ΔAIC menor que 2,0 e se estiver incluído no conjunto de modelos melhor 

suportados com peso (weight) de 0,70 (Burnham & Anderson, 2002; Burnham et al., 

2011). As análises foram implementadas no programa R version 2.15.1 (R Core Team, 

2012) utilizando o pacote mass (Venables & Ripley, 2002). 

Para avaliar os dados de microhábitat foi utilizado o teste de aderência (teste G). 

Testes de aderência são indicados quando se tem a intenção de verificar se um conjunto 

de dados se ajusta bem a um determinado padrão. Esse tipo de teste consiste 
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basicamente em testar a adequabilidade de um modelo probabilístico a um conjunto de 

dados observados (Costa, 2013). Neste caso, foi comparada a probabilidade de 

ocorrência em certos tipos de microhábitat, com base nas variáveis independentes 

categóricas (posição do indivíduo em relação ao riacho, tipo de microhabitat e tipo de 

substrato). Enquanto as variáveis quantitativas (distância da margem, largura máxima, 

profundidade máxima e velocidade da água no microhábitat) foram utilizadas para 

caracterizar de maneira geral os microhábitats utilizados pelos adultos.  
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4. RESULTADOS 

Foram encontrados adultos de C. schmidti em doze dos treze riachos amostrados, 

totalizando 361 indivíduos. Nos riachos ocupados por C. schmidti, em média foram 

encontrados 18,53 ± 19,91 indivíduos, variando de 1 a 57 indivíduos em cada riacho. Os 

riachos onde foram registrados indivíduos de C. schmidti apresentaram velocidade 

máxima média 6,54 ± 3,01 m/s (2,24–10,72), largura máxima média 167,45 ± 81,15 cm 

(74,94–334,98), profundidade máxima média 10,01 ± 4,06 cm (4,49–20,05) e cobertura 

de dossel 64 ± 4 % (0,54–0,69). Em todos os riachos que os adultos ocorreram, foram 

registrados girinos desta mesma espécie, e em muitas ocasiões foram registrados  

machos em atividade de vocalização, fatores esses que evidenciam o uso desses hábitats 

como sítio de reprodução. 

A abundância de adultos de Crossodactylus schmidti não foi explicada pelas 

variáveis ambientais e espaciais mensuradas (R² = 0.278, R = 0.528, P = 0.93). Do total 

da variação da abundância que poderia ser explicada pelo modelo, 72,4% não foi 

explicada pelas variáveis mensuradas (Figura 2). Contudo, as variáveis ambientais 

podem explicar 5% da variação na abundância, enquanto 11,9% pode ser explicado pela 

variável espacial e 10,7% pela variação ambiental espacialmente estruturada. 

Com base apenas no AIC foi verificado que três modelos são igualmente 

preditivos quanto a distribuição espacial dos adultos de Crossodactylus schmidti 

(Tabela 1), sendo eles o modelo (i) composto apenas pela velocidade da água, (ii) 

aleatório, e (iii) velocidade da água e cobertura de dossel sobre o riacho. Porém, com 

base no peso dos modelos, nenhum modelo prediz bem a distribuição da abundância. 

Com base nesses resultados e no fato do modelo aleatório ser igualmente explicativo 

que os demais, não consideramos o efeito dos outros modelos, por terem a mesma 

probabilidade de explicação que ao acaso. 



19 
 

 

Figura 2. Resultado da regressão parcial mostrando o percentual da variação na distribuição da 

abundância explicado apenas pelas variáveis ambientais (A) apenas pelas variáveis espaciais (B) 

e o percentual explicado por ambas as variáveis conjuntamente (A+B).  

Dentro dos hábitats analisados, os indivíduos ocuparam preferencialmente 

microhábitats no interior do riacho, principalmente em áreas de remanso (54,16%), 

seguidos por áreas de corredeira (37,5%) e de leito caudaloso (8,34%) (G = 9,20; P = 

0,01). Os indivíduos ocorreram preferencialmente em microhábitats com substrato 

constituído majoritariamente por rocha (33,33% dos casos) ou matéria orgânica 

(33,33%), e minoritariamente por areia (8,33%) (G = 21,64; P = 0,005). Nestes 

microhábitats os indivíduos permanecem com o corpo parcialmente imerso na água ou 

sob um substrato ao nível da água. Durante as observações os adultos foram 

encontrados na maioria das vezes sozinhos (75% das observações), ou em duplas 

(25%). Os indivíduos foram encontrados a uma distância média da margem de 23,41 ± 

35,10 (0–130) cm, em microhábitats localizados em partes do riacho com largura média 

de 136,75 ± 48,86 (45–228) cm, profundidade média 4,77 ± 2,70 (1–12) cm e 

velocidade média 3,66 ± 5,24 (0–36,58) m/s.  

  

A

5%

B 
11,9%

A + B 10,7%
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Tabela 1. Modelos usados para examinar se há relação entre a abundância de 

Crossodactylus schmidti a as variáveis ambientais estruturais dos riachos do Parque 

Nacional do Iguaçu. Abaixo são apresentados apenas os seis melhores modelos com base 

no valor de delta de AIC (Critérios de Informação de Akaike). Para mais informações 

sobre os parâmetros apresentados e variáveis utilizadas consultar a metodologia. GL = 

graus de liberdade; Peso = importância de cada modelo. 

Modelo ∆AIC GL Peso 

Abundância ~ velocidade 0.0 3 0.212 

Abundância ~ 1 0.6 2 0.159 

Abundância ~ velocidade  + dossel 1.9 4 0.081 

Abundância ~ velocidade  + profundidade 2.0 4 0.079 

Abundância ~ velocidade  + largura 2.0 4 0.078 

Abundância ~ dossel 2.4 3 0.065 
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5. DISCUSSÃO 

 

A ocorrência das espécies está fortemente associada a fatores bióticos e 

abióticos, e pode ser dimensionada através de micro e macro escalas. No presente 

estudo, foi verificado que os fatores ambientais e espaciais não influenciaram a 

distribuição espacial da abundância de Crossodactylus schmidti. Esta espécie é 

reconhecida por viver em riachos no interior de florestas, considerada especialista no 

uso do hábitat, com a ocorrência de indivíduos fortemente associada à hábitats bem 

preservados (Bastiani et al., 2012). Porém, anterior ao presente estudo, nenhum trabalho 

avaliou de fato a relação desta espécie com as características ambientais estruturais dos 

hábitats (i.e., ambientes lóticos) onde os indivíduos foram encontrados, foi avaliada 

apenas a relação com o uso do microhábitat (e.g., Caldart et al., 2010; Bastiani et al., 

2012). No presente trabalho, dentro da escala espacial analisada, não foi possível 

observar a natureza especialista de C. schmidti no que se refere ao uso do hábitat. Ao 

contrário, os resultados obtidos demonstram que as características ambientais e 

estruturais dos riachos e a distância entre eles não são importantes para a seleção de 

hábitat de C. schmidti. 

A seleção de hábitats por anuros, principalmente dos locais utilizados para a 

reprodução, está fortemente associada às características ambientais estruturais dos 

corpos d’água (Parris et al., 2001; Watson et al. 2003; Welch & MacMahon, 2005). 

Estudos com anuros que ocorrem em riachos já observaram a importância de 

características como a velocidade da água, tipo de substrato, profundidade e largura dos 

riachos na distribuição das espécies (e.g., Eterovick, 2003; Oliveira & Eterovick, 2010). 

Porém, no presente estudo não foi possível evidenciar a existência de seleção de hábitat 

por Crossodactylus schmidti, uma vez que os indivíduos desta espécie se distribuíram 

de maneira independente e aleatória em relação às características ambientais e espaciais, 

não discriminando dentro da mata em quais riachos ocorrem ou não, independentemente 

das características estruturais dos corpos d’água. Apesar dos anuros serem considerados 

organismos com uma capacidade de dispersão limitada (Smith & Green, 2005), a 

configuração espacial e a distância entre os riachos também não se mostrou importante 

para a distribuição dos adultos de C. schmidti. Com base nesses resultados não parece 

haver uma limitação na dispersão e nem uma associação dos indivíduos com alguma 

característica estrutural ou espacial especifica, ou seja, sua distribuição é independente 

das características ambientais e espaciais. Deste modo, este anuro pode ser considerado 
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como uma espécie de hábitos generalista em relação à escolha e uso do hábitat. De 

acordo com a teoria da seleção de hábitat, as espécies generalistas conseguem manter 

um fitness semelhante em diferentes hábitats (Rosenzweig, 1981). Contudo, devem ser 

desenvolvidos estudos avaliando o sucesso reprodutivo e a sobrevivência dos anuros 

adultos nos diferentes riachos onde a espécie ocorre, para avaliar se esta relação 

realmente ocorre com a população de Crossodactylus schmidti.  

Na escala de microhábitat, foi verificado que adultos de Crossodactylus schmidti 

ocorrem preferencialmente em microhábitats de remanso localizados no interior do 

riacho, constituídos por áreas de remanso e com substrato rochoso ou com acúmulo de 

matéria orgânica. O uso deste tipo de microhábitat já foi observado em outras 

populações de C. schmidti (Caldart et al., 2010; Bastiani et al. 2012) e com outras 

populações de espécies do gênero Crossodactylus (Almeida–Gomes et al., 2007; 

Almeida–Gomes et al., 2012). Estes microhábitats são utilizados como sítio de canto e 

para e comunicação visual (Almeida–Gomes et al., 2007 Caldart et al., 2010), onde os 

indivíduos permanecem com o corpo parcialmente submerso ou em rochas ao nível da 

água (Caldart et al., 2010; presente estudo). Especificamente quanto ao tipo de substrato 

no microhábitat, os resultados encontrados corroboram os resultados disponíveis na 

literatura, que evidenciam a ocorrência de indivíduos do gênero Crossodactylus em 

riachos de substrato rochoso (Pimenta et al., 2008; Caldart et al., 2010; Lucas & Garcia, 

2011; Bastiani et al., 2012). Contudo, no presente estudo encontramos uma mesma 

proporção de indivíduos em substrato composto por matéria orgânica. As rochas 

utilizadas como sítios de vocalização são estrategicamente importantes em situações de 

risco de predação, pelo fácil acesso à água e a pequenas câmaras subaquáticas (Caldart 

et al., 2010) ou localizadas nas encostas dos riachos (Pimenta et al., 2008), as quais são 

utilizadas como abrigo. Outra vantagem do uso de microhábitat rochoso estaria 

relacionada ao aumento da visibilidade para comportamentos de comunicação visual, 

que é comum em muitas espécies desse gênero (Caldart et al., 2010).  

O uso prioritário de microhábitats de remanso por indivíduos de C. schmidti 

corrobora os resultados encontrados para indivíduos de Crossodactylus bokermanni 

(Pimenta et., 2008). De acordo com Pimenta et al. (2008) indivíduos do gênero 

Crossodactylus tendem a evitar a ocupação de áreas de correnteza na época das chuvas, 

priorizando o uso de áreas marginais que apresentam menor volume de água. A 

preferência por áreas de remanso pode estar relacionada ao custo em se manter em 
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locais de grande correnteza, diminuindo o risco de serem carregados pela água durante o 

período das chuvas.  

Enfim, foi verificada que a distribuição da abundância dos adultos de 

Crossodactylus schmidti é independente das características ambientais e espaciais. 

Contudo, outras variáveis que não foram mensuradas no presente estudo podem ser 

importantes na seleção de hábitat desta espécie, como por exemplo, as características 

físico-químicas da água (Welch & MacMahon, 2005) e interações, como a competição 

(Van Buskirk, 2005; Flaxman & Reeve, 2006) e a predação (Hecnar & M’Closkey, 

1997; Rieger et al., 2004; Poelman & Dick, 2007; Brow et al., 2008). Estudos tem 

sugerido que estressores físico-químicos podem afetar as populações de anfíbios, e 

mesmo aumentar a suscetibilidade destes a doenças (e.g., Gahl & Calhoun, 2010), o que 

pode interferir nas dinâmicas populacionais. As interações influenciam diretamente na 

seleção de hábitat (Rosenzweig, 1981; Morris, 1987). A competição em seus diferentes 

níveis pode afetar a distribuição e o uso do hábitat (Humphries et al., 2001; Van 

Buskirk, 2005; Flaxman & Reeve, 2006), no entanto, durante as coletas nenhum anuro 

potencial competidor foi observado, também não foi visível a presença de girinos de 

outras espécies nos corpos d’água analisados. Portanto, a competição não parece ser 

determinante para a distribuição de C. schmidti. De acordo com Brown et al (2008) 

anuros tendem a evitar hábitats com potenciais predadores, uma vez que a predação 

afeta a aptidão individual e também da prole. Estudos tem demonstrado 

experimentalmente que os adultos evitam ovipositar em hábitats onde ocorrem 

predadores (e.g., Downie et al., 2001; Poelman & Dick, 2007), sendo assim, a predação 

parece ser uma variável importante a ser considerada em estudos futuros.  
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6. CONCLUSÃO 

O entendimento da dinâmica espacial das espécies é fundamental para o 

estabelecimento de estratégias conservacionistas (Hiert & Moura, 2010). Com base 

nessa premissa, verificamos que a relação do uso de microhábitat por indivíduos da 

espécie C. schmidti parece estar bem estabelecida, uma vez que diferentes populações 

apresentam o mesmo padrão geral de uso do microhábitat. Porém, até onde sabemos, 

este foi o primeiro estudo avaliando o uso do hábitat, sendo evidenciada a ausência de 

relação com os fatores ambientais e espaciais. Com base nesses resultados, fica 

evidenciado que Crossodactylus schmidti parece ser uma espécie típica de ambientes 

florestais, sendo considerada generalista quanto ao uso do hábitat, ou seja, não 

diferenciam dentro de uma floresta os riachos nos quais ocorrem. No entanto, pode ser 

considerada especialista quanto ao uso do microhábitat, ou seja, dentro dos riachos faz a 

discriminação das áreas que serão efetivamente usadas. Porém, são necessários mais 

estudos, avaliando a influência também das características físico-químicas da água e os 

potenciais predadores no uso do hábitat por diferentes populações desta espécie 

considerada como quase ameaçada de extinção (Segalla et al. 2004).  
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ANEXO A -   

TABELA 2. Abundância de indivíduos de Crossodactylus schmidti, características ambientais avaliadas e a localização dos treze corpos d’água lóticos amostrados 

no Parque Nacional do Iguaçu, oeste do Paraná. Os valores são apresentados como média ± desvio padrão (amplitude), e a maior abundância observada.  

Ponto Abundância  Velocidade Largura  Profundidade  Substrato  Dossel Latitude  Longitude  

R1ST 13 
4,45±2,05 (2,17-

8,21)  

74,94±36,21 (34-

159) 

10,03±5,04 (5-

26) 
Terra 

0,61±0,08 (0,41-

0,73) 
 -25.128889 -53.877778 

R2ST 8 
7,76±7,45 (0,00-

31,14) 

100,05±67,19 (30-

308) 

8,14±3,45 (3-

16) 

Terra e Matéria 

orgânica 

0,63±0,07 (0,63-

0,75) 
-25.171944 -53.784722 

R3ST 7 
3,00±1,18 (1,27-

5,25) 

177,94±151,88 (62-

720) 

8,31±3,48 (3-

17) 
Rocha 

0,60±0,12 (0,38-

0,79) 
-25.334167 -53.711111 

R4ST 1 
3,28±2,21 (1,00-

7,55) 

256,72±151,14 (66-

486) 

6,00±2,42 (3-

11) 
Rocha 

0,65±0,04 (0,59-

0,72) 
-25.137778 -53.653056 

R5ST 6 
6,33±7,70 (0,00-

29,64) 

121,22±45,15 (41-

179) 

8,61±6,82 (1-

23) 
Rocha 

0,68±0,05 (0,57-

0,76) 
 -25.178333 -53.671389 

R1TC 0 
9,39±10,13 

(1,46-34,97) 

204,16±80,83 (102-

370) 

18,30±10,45 (5-

38) 
Cascalho Grosso 

0,67±0,03 (0,61-

0,76) 
-25.239444 -53.994444 

R2TC 20 
4,36±2,19 (1,21-

7,82) 

141,83±105,90 (16-

411) 

4,50± 2,70 (1-

13) 

Terra e Matéria 

orgânica 

0,69±0,05 (0,62-

0,79) 
 -25.147222 -53.821667 

R3TC 57 
9,67±6,72 (2,04-

18,59) 

76,66±18,80 (43-

121) 

10,83±5,09 (5-

19) 
Terra 

0,66±0,05 (0,56-

0,76) 
 -25.142222 -53.865278 

R4TC 16 
10,31± 6,64 

(3,61-25,67) 

120,11±59,74 (16-

272) 

8,50 ± 2,70 (6-

16) 

Terra e Matéria 

orgânica 

0,64±0,06 (0,56-

0,74) 
-25.365556 -53.916667 

R5MG 6 
2,24±1,16 (0,70-

4,46) 

439,44±232,64 

(170-985) 

20,16±14,29 (3-

56) 
Rocha 

0,54±0,09 (0,39-

0,68) 
 -25.296111 -54.029167 

R6MG 50 
7,68±6,79 (0,91-

24,92) 

256,22±113,17 (84-

490) 

14,00±5,59 (6-

28) 
Matacão 

0,61±0,05 (0,53-

0,69) 
-25.311944 -54.032222 

R7MG 49 
8,79±6,79 (3,12-

24,20) 

205,66±174,05 (78-

650) 

12,47±6,25 (5-

25) 

Cascalho Grosso e 

Terra 

0,67±0,06 (0,55-

0,75) 
-25.293889 -53.884167 

R8MG 8 
10,73±6,65 

(2,50-26,95) 

143,16±85,38 (37-

329) 

8,83±3,65 (2-

16) 
Rocha 

0,68±0,07 (0,52-

0,78) 
-25.228056 -53.986111 
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ANEXO B –  

TABELA 3. Abundância de indivíduos de Crossodactylus schmidti, características ambientais e a posição dos indivíduos em relação aos riachos, avaliadas 

para os vinte e quatro pontos amostrados no Parque Nacional do Iguaçu, oeste do Paraná. São apresentados os valores brutos e a abundância total para cada 

ponto.  

Ponto Abundância  Posição Velocidade Largura  Profundidade  Substrato Tipo de Microhabitat Distância da Margem 

1 1 Fora  3,47 95 8 Cascalho fino e grosso Corredeira  0 

2 1 Fora  3,51 93 12 Rocha Corredeira  10 

3 1 Fora  24 200 7 Matéria orgânica cascalho grosso Remanso  103 

4 2 Dentro  0,00 190 7 Areia Corredeira  98 

5 2 Dentro  0,00 63 8 Areia Remanso  8 

6 1 Dentro  0,00 86 7 Matéria orgânica Remanso  10 

7 1 Dentro  3,56 104 6 Matéria orgânica Remanso  7 

8 1 Dentro  36,58 154 1 Matéria orgânica Remanso 2 

9 1 Fora  1,81 45 3 Rocha Corredeira 4 

10 1 Fora  24,75 155 6 Rocha Remanso  8 

11 1 Fora  6,39 160 3 Rocha Remanso  5 

12 2 Dentro  7,12 170 3 Matéria orgânica Remanso  15 

13 1 Fora  4,25 228 5 Matéria orgânica Remanso  35 

14 1 Dentro  2,46 70 5 Terra e cascalho fino Corredeira 30 

15 1 Dentro  3,86 210 2 Rocha e terra Corredeira  130 

16 1 Dentro  0,00 153 3 Matéria orgânica Remanso  17 

17 1 Fora  1,15 145 4 Rocha Corredeira 30 

18 2 Dentro  0,00 150 3 Matéria orgânica Remanso  3 

19 1 Fora  2,54 76 3 Cascalho fino Corredeira  8 

20 1 Dentro  4,13 144 2 Rocha Caudaloso  7 

21 2 Dentro  0,00 181 3 Rocha Remanso  8 

22 1 Fora  9,77 150 8 Rocha Caudaloso 5 

23 2 Dentro  2,61 127 2 Rocha e Matéria orgânica Corredeira  5 

24 1 Dentro  0,00 133 3 Matéria orgânica Remanso  14 
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