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RESUMO
Dissertação de Mestrado
Programa de Pós – Graduação em Biodiversidade Animal
Universidade Federal de Santa Maria
DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DE COMUNIDADES DE GIRINOS
(AMPHIBIA: ANURA) NO CERRADO SUL-MATO-GROSSENSE
AUTORA: DÉBORA DELEVATI DO AMARANTE
ORIENTADORA: SONIA ZANINI CECHIN
CO-ORIENTADOR: TIAGO GOMES DOS SANTOS
Data e Local de Defesa: Santa Maria, 25 de fevereiro de 2011.
Estudamos a riqueza, a abundância e a distribuição espaço-temporal de comunidades de
girinos em oito poças em uma área de cerrado no estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Nós
realizamos o presente estudo durante uma estação chuvosa (outubro de 2009 a março de
2010). Assim, determinamos a amplitude de nicho espacial e temporal, através do Índice de
Levins padronizado e utilizamos modelos nulos para explorar os padrões de sobreposição de
nicho. Adicionalmente, avaliamos influência de descritores ambientais e da distribuição
espacial das poças sobre as comunidades de girinos estudadas. Para tanto, utilizamos análises
de redundância (RDA), considerando três fases da estação chuvosa (início, meio e final).
Registramos girinos de 18 espécies, pertencentes a quatro famílias: Hylidae, Leiuperidae,
Leptodactylidae e Microhylidae. Em relação à amplitude de nicho espacial, a maioria das
espécies foi considerada especialista em relação à utilização das poças (BA < 0,20), enquanto
no nicho temporal a maioria foi considerada generalista (BA > 0,50). A sobreposição de nicho
espacial não diferiu do esperado ao acaso, enquanto a sobreposição de nicho temporal foi
claramente não aleatória. A sobreposição de nicho temporal apresentou correlação negativa
com as guildas ecomorfológicas, mesmo após retirado o efeito filogenético. Tal padrão pode
figurar um mecanismo de diminuição da pressão competitiva entre as espécies
ecologicamente similares. Em relação aos componentes ambientais e espaciais, estes tiveram
influência e importância diferenciadas ao longo da estação chuvosa. No início estação a área
das poças e a porcentagem de vegetação marginal com até 30 cm de altura, foram os
descritores relacionados à organização das comunidades. Durante a estação chuvosa plena, a
porcentagem da vegetação marginal com até 40 cm de altura, a porcentagem de margens
planas, a profundidade, bem como duas covariáveis espaciais explicaram a distribuição
espacial das espécies, seguida pelas variáveis ambientais puras e pelas variáveis espaciais
puras. Ao final da estação chuvosa nenhum descritor ambiental ou espacial foi incluído no
modelo. A importância dos descritores ambientais, do componente espacial e dos descritores
espacialmente estruturados variou ao longo da estação chuvosa, indicando que processos
dinâmicos ao longo do tempo são responsáveis pela organização das comunidades larvárias
estudadas.
Palavras-chave: Ecologia de
Autocorrelação espacial. Poças.

comunidades.

Nicho.

Heterogeneidade

ambiental.
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ABSTRACT
Master Dissertation
Post-Graduation in Animal Biodiversity
Universidade Federal de Santa Maria
SPATIO-TEMPORAL DISTRIBUTION OF TADPOLE COMMUNITIES
(AMPHIBIA: ANURA) IN THE CERRADO OF MATO GROSSO DO SUL
AUTHOR: DÉBORA DELEVATI DO AMARANTE
ADVISOR: SONIA ZANINI CECHIN
CO-ADVISOR: TIAGO GOMES DOS SANTOS
We studied species richness, abundance and spatial-temporal distribution of tadpole
communities in eight ponds in an area of Cerrado in the state of Mato Grosso do Sul, Brazil.
We carried out this study during a rainy season (October 2009 to March 2010). We
determined the spatial and temporal niche breadth by standardized Levins index, and we used
null models to explore the patterns of niche overlap. Additionally, we evaluated the influence
of environmental descriptors and spatial distribution of ponds on the studied communities
using redundancy analysis (RDA) applied to three phases of the rainy season (outset, middle
and the end). We recorded tadpoles of 18 species belonging to four families: Hylidae,
Leiuperidae, Leptodactylidae, and Microhylidae. Most species was considered specialist
regarding to spatial niche breadth a (BA <0.20), and generalist regarding the temporal niche
breadth (BA> 0.50). The spatial niche overlap did not differ from expected by chance, while
the temporal niche overlap was clearly not random. Niche overlap was negatively correlated
with ecomorphological guilds, even after removed the phylogenetic effects. This pattern
seems figure a mechanism to reduce the competitive pressure among ecologically similar
species. In relation to environmental and spatial components, these presented differential
influence and importance along the rainy season. In early season pond area and the percentage
of marginal vegetation up to 30 cm height were the descriptors related to community
organization. During the full rainy season, the percentage of marginal vegetation up to 40 cm
height, percentage of flat margin profile, pond depth, as well as two spatial co-variables
explained the spatial distribution of species, followed by pure environmental variables and by
pure spatial variables. At the end of rainy season no environmental or spatial and descriptor
was included in the model. The importance of environmental descriptors of spatial
components of spatially structured descriptors varied throughout the rainy season, indicating
that dynamic processes occurs along the time are responsible for the organization of the
studied communities.
Keywords: Community
autocorrelation. Pond.

ecology.

Niche.

Environmental

heterogeneity.

Spatial
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INTRODUÇÃO GERAL

Comunidades são conjuntos de espécies que co-ocorrem no espaço e no tempo
(McPeek & Miller 1996). Dessa forma, as espécies podem apresentar sobreposição quanto à
sua distribuição e utilização de recursos (Webb et al. 2002). Baseado nisso, uma questão se
torna central em ecologia de comunidades: qual mecanismo permite a coexistência das
espécies?
Segundo a Teoria de Nicho Hipervolumétrico, proposta por Hutchinson (1957), uma
grande diversidade de espécies só pode co-ocorrer devido a um nicho multidimensional, e, em
uma comunidade os principais componentes ecológicos responsáveis pela distribuição das
espécies e a utilização de recursos são o espaço, o alimento consumido e o tempo. Segundo
Pianka & Parker (1975), estas são as três principais dimensões de recursos de nicho
ecológico. No entanto, outros fatores ecológicos também podem ser determinantes para a
estruturação das comunidades, como predação, heterogeneidade ou complexidade estrutural
do ambiente, variação temporal das condições ambientais e partilha de recursos em uma das
dimensões de nicho (temporal, espacial e alimentar) (Pianka1973).
Uma questão que tem sido muito investigada dentro da ecologia de comunidades de
anfíbios é como as espécies se distribuem espacial e temporalmente no ambiente que ocupam
(Bernarde & Anjos 1999; Torres-Orozco et al. 2002; Toledo et al. 2003; Grandineti & Jacobi
2005; Prado & Pombal Jr. 2005; Conte & Rossa-Feres 2007; Santos et al. 2007). Segundo
Blair (1961), em comunidades de anuros, os processos que levam à seleção (e.g. competição
interespecífica) são mais intensos durante a fase larvária. No entanto, a estrutura e
organização de comunidades de girinos no espaço e no tempo envolvem muitos fatores, como
as relações interespecíficas (competição e predação) (Heyer et al. 1975; Wilbur 1987; Gascon
1995; Azevedo-Ramos et al. 1999), autoecologia das espécies (Alford 1986) e aspectos
abióticos (distribuição das chuvas, hidroperíodo, profundidade, características físico-químicas
d’água, tamanho do corpo d’água) (Pearman 1993; Rossa-Feres & Jim 1994; Santos et al.
2007).
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Poças ocupadas por larvas de anuros podem variar em relação a muitos fatores,
bióticos e abióticos, que influenciam a composição das comunidades (Warner et al. 1993). Em
regiões temperadas a atividade reprodutiva das espécies é determinada pela combinação de
chuvas e temperatura (Duellman & Trueb, 1986). No entanto, em regiões sazonalmente secas,
a chuva parece desempenhar importante função na distribuição temporal das espécies (RossaFeres & Jim 1996).
O hidroperíodo tem sido considerado um fator importante para larvas de anuros
(Wilbur 1987; Semlitsch et al. 1996; Santos et al. 2007). Ambientes temporários, por
exemplo, são frequentemente utilizados, pois apresentam alta produtividade primária
(Wassersug 1975) e estão livres de importantes predadores aquáticos (peixes) que necessitam
de maior estabilidade hídrica (Woodward 1983). Segundo Peltzer & Lajmanovich (2004), a
riqueza de predadores tende a aumentar conforme a duração dos corpos d’água, e, a
complexidade estrutural pode influenciar as relações predador-presa (Babbit & Tanner 1998),
consequentemente, exercendo influência sobre a estruturação das comunidades. Portanto, a
ocorrência de determinados girinos em um habitat com a presença de predadores, pode
depender também da efetividade de suas estratégias de defesa (e.g. impalatabilidade, respostas
comportamentais, eficiência do uso de refúgios) (Babbit & Tanner 1998; Hero at al. 2001;
Relyea 2001).
A maneira como as espécies utilizam os recursos pode influenciar a distribuição das
mesmas. Segundo a hipótese da complementaridade de nicho, espécies filogeneticamente
próximas, ou ecologicamente similares, podem coexistir graças à segregação ecológica em
alguma dimensão do nicho (Heyer et al. 1990; Vasconcelos & Rossa-Feres 2008). As
dimensões comumente partilhadas são o habitat (Inger et al. 1986), o microhabitat (Gascon
1995), a dieta (Rossa-Feres & Jim 1994) ou o tempo (Heyer 1974; Santos et al. 2007). Assim,
a distribuição das larvas pode ser o resultado da combinação entre filogenia e pressões de
seleção, que podem atuar em diferentes escalas, determinando a composição das comunidades
(Zimmerman & Simberloff 1996). Heyer et al. (1990), destacam que espécies
filogeneticamente próximas possuem alta similaridade ecológica, mas podem ocupar partes
distintas do habitat, segregando espacialmente.
Compreender os fatores que influenciam a estrutura e composição das comunidades de
anuros é de fundamental importância, principalmente em decorrência das ameaças e declínio
populacional mundial de muitas espécies. O conhecimento sobre a anurofauna brasileira é
12

fragmentado, e, a maioria dos estudos sobre a ecologia de comunidades contempla a fase de
vida adulta, poucos estudos consideram a ecologia das comunidades larvárias (e.g. Eterovick
2003; Rossa-Feres et al. 2004; Kopp & Eterovick 2006; Both et al. 2010), o que se torna um
fator limitante para a tomada de decisões e estratégias de conservação do grupo. O Cerrado é
considerado um dos hotspots mundiais de biodiversidade e um dos mais ameaçados em
virtude das altas taxas de destruição de habitats (Silvano & Segalla 2005), no entanto, muito
pouco se conhece sobre a fauna de anuros desse bioma (Diniz-Filho et al. 2004). Dessa forma,
a presente dissertação divide-se em dois capítulos, a saber:
- Capítulo I: tratamos sobre a riqueza e estrutura das comunidades de girinos em oito
poças no Cerrado sul-mato-grossense. Utilizamos uma abordagem baseada na determinação
da amplitude de nicho e da sobreposição de nicho, utilizando modelos. Dessa forma,
buscamos dimensionar a amplitude e sobreposição de nicho espacial e temporal e suas
influências sobre a estruturação das comunidades de girinos estudadas.
- Capítulo II: neste capítulo analisamos a organização das comunidades de girinos no
Cerrado sul-mato-grossense, verificando a importância da heterogeneidade ambiental e da
espacialidade das poças, em um contexto temporal.
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CAPÍTULO I

ESTRUTURA E RELAÇÕES DE NICHO EM COMUNIDADES DE
GIRINOS (AMPHIBIA: ANURA) NO CERRADO SUL-MATOGROSSENSE

RESUMO
No presente estudo, determinamos a amplitude e a sobreposição de nicho espacial e temporal
de comunidades de girinos no cerrado sul-mato-grossense, buscando elucidar as relações que
influenciaram a estrutura das comunidades. Amostramos oito poças durante uma estação
chuvosa (outubro de 2009 a março de 2010). Assim, determinamos a amplitude de nicho
espacial e temporal através do Índice de Levins padronizado e utilizamos modelos nulos para
explorar os padrões de sobreposição de nicho. Registramos 18 girinos de espécies
pertencentes a quatro famílias: Hylidae, Leiuperidae, Leptodactylidae e Microhylidae. Em
relação à amplitude de nicho espacial, a maioria das espécies foi considerada especialista
quanto à utilização das poças (BA < 0,20), enquanto no nicho temporal a maioria foi
considerada generalista (BA > 0,50). A sobreposição de nicho espacial não diferiu do esperado
ao acaso, enquanto a sobreposição de nicho temporal foi claramente não aleatória. Não
evidenciamos complementaridade de nicho entre as dimensões espacial e temporal. A
sobreposição de nicho espacial foi independente da organização em guildas ecomorfológicas
ou das relações filogenéticas, já a sobreposição de nicho temporal apresentou correlação
negativa com as guildas ecomorfológicas, mesmo após retirado o efeito filogenético. Tal
padrão pode figurar um mecanismo de diminuição da pressão competitiva entre as espécies
ecologicamente similares, que ajuda na manutenção da diversidade local.
Palavras-chave: Ecologia de comunidades. Poças. Amplitude de nicho. Sobreposição de
nicho. Modelos nulos.
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STRUCTURE AND RELATIONS OF NICHE IN TADPOLES
COMMUNITIES (AMPHIBIA: ANURA) IN CERRADO OF MATO
GROSSO DO SUL
ABSTRACT
In this study, we determined the spatial and temporal niche breadth and overlap of spatial a
tadpole community in the cerrado of Mato Grosso do Sul, aimed at elucidate the relationships
that influenced the community structure. We sampled eight ponds during the rainy season
(October 2009 to March 2010). Thus, we determined the extent of niche space and time
through the standardized Levins index and null models used to explore the patterns of niche
overlap. We recorded 18 species tadpoles of belonging to four families: Hylidae, Leiuperidae,
Leptodactylidae and Microhylidae. Regarding the spatial niche breadth, the majority of
species was considered specialist in relation to pond occupation (BA <0.20), while concerning
the temporal niche most of them was generalist (BA> 0.50). The spatial niche overlap did not
differ from expected by chance, while the temporal niche overlap was clearly not random. We
didn’t find evidence of niche complementarity between the spatial and temporal dimensions.
Spatial niche overlap was independent of the organization of ecomorphological guilds or
phylogenetic relationships, while the temporal niche overlap was negatively correlated with
the ecomorphological guilds, even after the withdrawal of phylogenetic effects. Such a pattern
may appear a mechanism of reduced competitive pressure among ecologically similar species,
which helps in the maintenance of local diversity.

Keywords: Community ecology. Ponds. Niche breadth. Niche overlap. Null models.
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INTRODUÇÃO

Comunidades são geralmente definidas como associações entre populações que
coexistem no espaço e no tempo (Begon et al. 2007). Uma grande gama de interações pode
ocorrer entre as espécies de uma comunidade, podendo ser responsáveis pela estruturação das
mesmas (Sih et al. 1985). A competição e a predação são consideradas fatores importantes na
estruturação destas (Diamond & Gilpin 1982). Entretanto, existem outros fatores ecológicos
que podem desempenhar um papel importante, como a partilha de recursos em uma das
dimensões de nicho (temporal, espacial, alimentar), muitas vezes mediada pela
heterogeneidade ambiental, bem como pela variação temporal dos recursos (Pianka 1973).
Além disso, a existência ou aparente falta de padrões na estrutura das comunidades podem
refletir forças estruturadoras que não estão mais presentes atualmente (e.g. condições
climáticas, geológicas) (Losos 1996).
Hutchinson (1957) definiu nicho ecológico, como a soma dos fatores ambientais que
agem sobre os organismos, considerando-o uma região hipervolumétrica ou n-dimensional. A
Teoria do Nicho sugere que cada organismo ocupa um espaço mais ou menos distinto, a fim
de minimizar a competição com outros organismos (Hardin 1960; Vandermeer 1972). O
trabalho de MacArthur (1972) lançou a hipótese de que dois fatores podem ter fundamental
importância sobre a diversidade de espécies e a estrutura das comunidades, a amplitude e a
sobreposição de nicho.
A coexistência das espécies pode refletir a partilha de nicho em escalas espaciais e
temporais (Albrecth & Gotelli 2001). Assim, uma comunidade é considerada estruturada
quando as espécies e seus atributos ecológicos estão arranjados de forma mais regular que o
esperado pelo acaso, o que pode ser simulado por meio de modelos nulos (Gotelli 2000).
Nesse sentido, anfíbios têm sido considerados bons modelos para o estudo sobre partição de
nicho, tanto durante a fase larval (e.g.Wilbur 1982; Alford & Wilbur 1985), como na fase
adulta (e.g. Pombal Jr. 1997; Melo et al. 2007; Santos et al. 2007). Para anuros adultos, o
espaço foi sugerido como a dimensão de nicho mais importante, enquanto que para
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comunidades larvárias o tempo foi indicado à dimensão mais importante (Toft 1985).
Entretanto, muitos fatores têm sido considerados importantes para a estruturação das
comunidades de girinos, como predação, competição, aspectos físico-químicos da água,
tamanho e duração das poças, dieta, bem como a sazonalidade (Heyer et al. 1975; Morin
1983; Rossa-Feres & Jim 1996; Azevedo-Ramos et al. 1999; Eterovick & Sazima 2000;
Santos et al. 2007). Além disso, a segregação das espécies em uma comunidade de girinos
pode ter relação com a biologia e a ecologia dos adultos, através da escolha dos locais de
reprodução, que por sua vez pode refletir adaptações morfológicas, fisiológicas e/ou
comportamentais das espécies (Pough et al. 1977; Cardoso et al. 1989). Assim, o presente
trabalho teve por objetivo determinar a amplitude e a sobreposição de nicho espacial e
temporal de girinos no cerrado sul-mato-grossense, visando entender as relações que podem
determinar a estrutura dessas comunidades. Para isso, testamos: i) se a sobreposição no uso
dos recursos espaciais e temporais difere do esperado pelo acaso, ii) se o padrão de
sobreposição de nicho é influenciado pelo tipo de guilda ecomorfológica e/ou proximidade
filogenética das espécies e; iii) se pares de espécies que apresentam alta sobreposição em um
eixo tendem a partilhar a outra dimensão do nicho.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O estudo foi realizado nas Fazendas Santo Antônio (UTM 586599 E; 7659172 N) e
São Paulo (UTM 586218 E; 7661286 N), município de Nioaque, sudoeste do estado do Mato
Grosso do Sul (Figura 1). A área estudada encontra-se no bioma Cerrado, região de grande
riqueza e singularidade biológica, sendo considerado um dos principais hotspots de
biodiversidade mundial (Myers et al. 2000). O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro,
concentrando 5% da flora e fauna mundiais (Marouelli 2003), ocupando cerca de 21% do
território nacional (Bourlag 2002). No entanto, aproximadamente dois milhões de km2
22

originais de Cerrado estão atualmente ocupados por pastagens, culturas anuais e outros tipos
de cultivo (Klink & Machado 2005).
Para Ribeiro & Walter (1998), o Cerrado como bioma apresenta 11 tipos fisionômicos
gerais, incluindo formações florestais (e.g. Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Savana
Florestada). Fitofisionomicamente, a região estudada foi originalmente caracterizada pela
predominância da chamada Savana Florestada (Cerradão), tipologia florestal que ocorre
geralmente em forma de manchas ou maciços com comportamento semidecíduo, entremeado
a outras formações de Cerrado, ou como um ecótono delimitando a zona de contato entre duas
fitofisionomias (e.g. Mata de Galeria e Cerrado típico) (Ribeiro & Walter 1998). Entretanto,
as atividades antrópicas desenvolvidas na região (principalmente a pecuária), substituíram
extensamente a vegetação nativa por pastagens.
O clima da região é do tipo “Aw” de Köppen, caracterizado por duas estações bem
definidas, uma estação chuvosa que se estende de outubro a março e uma estação seca, de
abril a setembro. A temperatura média da região varia de 19°C a 28°C, e pluviosidade média é
inferior a 2.000 mm/ano. (Gomes 2001).

Amostragens

Amostramos oito poças na área estudada (Tabela 1), mensalmente durante uma
estação chuvosa, que compreendeu o período de outubro de 2009 a março de 2010. Em
regiões com clima sazonal, principalmente em relação à chuva, o maior número de espécies
de anfíbios se reproduz na estação chuvosa (Prado et al. 2005; Fatorelli & Rocha 2008),
motivo pelo qual nossa amostragem se restringiu a esse período. Para a coleta dos girinos,
utilizamos puçá de cabo longo, com malha metálica de três mm. O esforço amostral constituiu
em realizar a varredura com puçá, uma única vez, ao longo de toda margem das poças, no
período diurno. Assim, o esforço amostral foi proporcional ao tamanho de cada poça (Heyer
1976; Santos et al. 2007; Both et al. 2009). Os girinos coletados foram fixados imediatamente
em formalina 10%. O material coletado foi posteriormente identificado (até espécie) no
Laboratório de Herpetologia da Universidade Federal de Santa Maria.
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Determinação das guildas

Determinamos as guildas ecomorfológicas de acordo com as classificações propostas
por Altig & Johnston (1989), McDiarmid & Altig (1999) e Rossa-Feres & Nomura (2006).

Análises Estatísticas

Amplitude de Nicho
Determinamos o uso dos ambientes e do tempo através da amplitude de nicho (índice
de Levins padronizado) (BA) (Krebs 1999), com base na abundância de cada espécie em cada
corpo d’água e em cada mês amostrado. A escala desse índice varia de 0 a 1. Consideramos
amplitude de nicho mínima quando todos os indivíduos de uma espécie ocorrem somente em
um estado de recurso (poça/mês) e máxima quando os indivíduos ocorrem de forma equitativa
em todos os estados de recurso possíveis (Krebs 1999). Consideramos generalistas as espécies
com amplitude de nicho BA ≥ 0,5 e especialistas as espécies com BA < 0,5 (Krebs 1999).

Sobreposição de Nicho
Realizamos uma análise de sobreposição de nicho, considerando o espaço e o tempo
como possíveis dimensões a serem partilhadas. Assim, o valor da sobreposição reflete a
porcentagem de uso das diferentes classes de recurso entre as espécies. Para essa análise
utilizamos a abordagem de modelos nulos. Tais modelos são procedimentos estatísticos
(envolvendo simulações), que buscam gerar distribuições de valores para uma variável de
interesse. Assim, são realizadas simulações buscando produzir um padrão que seria esperado
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na ausência de um mecanismo ecológico, ou seja, ao acaso (Connor & Simberloff 1986; Paes
& Blinder 1995; Gotelli & Graves 1996).
Para examinarmos se os valores de sobreposição de nicho espacial e temporal foram
maiores ou menores que o esperado pelo acaso, empregamos modelos nulos a partir da
aleatorização dos dados da comunidade original. Para tanto, empregamos o índice de
sobreposição de nicho de Pianka e geramos 5.000 “comunidades nulas”. Utilizamos nessa
análise o algoritmo de randomização RA3, que retém o nível de especialização de cada
espécie, mas permite que potencialmente elas utilizem outros recursos (Gotelli & Entsmiger
2009). Winemiller & Pianka (1990) ressaltam que esse algoritmo é eficiente para detectar
padrões de sobreposição não aleatórios. A análise de sobreposição de nicho resulta em uma
matriz de sobreposição para todos os pares de espécies, bem como gera um valor de
sobreposição médio para toda comunidade. Esse valor médio é comparado com os valores
obtidos das comunidades simuladas. Valores de sobreposição de nicho menores que os
esperados ao acaso indicam que há forte competição interespecífica e partilha de recursos
entre as espécies. Não obstante, valores de sobreposição de nicho maiores que os esperados ao
acaso podem ser interpretados de maneiras distintas: i) a alta sobreposição de nicho pode
indicar que os recursos disponíveis são suficientes para manter a comunidade, sem que a
competição tenha importância significativa (fraca competição interespecífica) (Albrech &
Gotelli 2001); ii) a alta sobreposição poderia indicar forte competição entre as espécies, em
um contexto em que ainda não houve tempo suficiente para que se manifestasse uma
segregação quanto à utilização dos recursos (Gotelli & Graves 1996).
Posteriormente, nós representamos as matrizes de sobreposição espacial e temporal
entre pares de espécies pelo método de médias não ponderadas (UPGMA), utilizando o
programa NTSYS PC 2.10s (Rohlf 2000). Nós avaliamos a ação das matrizes pelo
Coeficiente de Correlação Cofenética (r). O Coeficiente de Correlação Cofenética (r) mede o
grau de concordância entre valores de semelhança implícitos no dendrograma e os da matriz
inicial de semelhança, sendo o valor de r ≥ 0,9 considerado um ajuste muito bom; 0,8 ≤ r <
0,9 o ajuste é considerado bom; 0,7 ≤ r < 0,8 ajuste pobre e quando o valor de r < 0,7 o ajuste
é considerado muito pobre (Rohlf 2000; Santos et al. 2007).
Nós utilizamos o teste de Mantel (Manly 2008) para testar a existência de correlação entre as
matrizes de sobreposição espacial e temporal (i.e. se existe complementaridade de nicho entre
as espécies para essas dimensões). Além disso, nós utilizamos esta análise para verificar se o
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padrão de sobreposição temporal e espacial representado nas matrizes foi correlacionado com
matrizes hipóteses representando a distância filogenética entre as espécies e as diferentes
guildas ecomorfológicas encontradas na comunidade estudada. Para a matriz de distância
filogenética, utilizamos as seguintes categorias (sensu Frost et al. 2006): (1) espécies
pertencentes ao mesmo grupo; (2) espécies pertencentes ao mesmo gênero; (3) espécies
pertencentes à mesma família; (4) espécies pertencentes a famílias diferentes. Para a matriz de
guildas, utilizamos as seguintes categorias: (0) espécies de guildas diferentes; (1) espécies
pertencentes à mesma guilda. Verificamos ainda a redundância entre as matrizes hipóteses,
testando se a estruturação das guildas ecomorfológicas possuía efeito filogenético. Em caso
afirmativo, realizamos testes de Mantel Parcial entre as matrizes de sobreposição (espaço e
tempo) e a matriz hipótese de guildas, retirando o efeito da matriz filogenética. O teste de
Mantel compara duas matrizes triangulares, para verificar se existe relação entre os conjuntos
de dados representados por alguma medida de similaridade ou dissimilaridade. Esse teste
apresenta coeficientes de correlação (r) que variam de – 1 (forte correlação negativa) a + 1
(forte correlação positiva) e a significância (p) é estimada pela comparação entre r observados
e a distribuição de valores de r obtidos através de permutações (Smouse et al. 1996). O teste
de Mantel parcial consiste em correlacionar duas matrizes buscando eliminar o efeito de uma
terceira matriz covariável sobre esta correlação, assim as matrizes de resíduos podem ser
comparadas (Smouse et al. 1996; Santos et al. 2008). Realizamos os testes de Mantel e Mantel
Parcial no programa NTSYS PC 2.10s (Rohlf 2000), utilizando 5.000 permutações de Monte
Carlo.

RESULTADOS

Durante os seis meses de amostragem, coletamos um total de 7.822 girinos de 18
espécies, pertencentes a quatro famílias: Hylidae (10), Leiuperidae (cinco), Leptodactylidae
(duas) e Microhylidae (uma). A riqueza média de espécies nas poças foi de 9,33, variando de
três (P1) a 12 espécies (P2, P3 e P6). A poça com maior abundância de girinos foi P1 (1.544
indivíduos) e a com menor abundância foi P2 (722 indivíduos) (Tabela 2).
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A família mais diversificada e abundante foi Hylidae, que compreendeu 55,55% (n =
10 espécies) das espécies registradas e 82,86% da abundância total coletada nas poças
estudadas. As espécies mais abundantes foram: Phyllomedusa azurea com um total de 2.001
indivíduos (25,58% do total), seguida por Scinax nasicus com um total de 1.511 indivíduos
(19,31% do total) e Dendropsophus minutus com um total de 1.004 (12,83% do total).
Em relação à distribuição temporal das espécies, os meses que apresentaram maior
riqueza foram dezembro e janeiro (16 espécies), perfazendo 88,88% das espécies registradas
no período estudado. Dezembro também foi o mês com maior abundância, sendo que as
espécies mais representativas foram: Phyllomedusa azurea (n = 535), representando 26,88%
da abundância total registrada, seguida por Scinax nasicus (n = 402), representando 20,20%
do total e Hypsiboas raniceps (n = 378), representando 18,99% do total. Essas três espécies
juntas representaram 66,07% da abundância total registrada para esse mês. O mês que
apresentou menor riqueza e abundância foi março, com 12 espécies registradas e 222
indivíduos coletados, respectivamente (Tabela 3).
O grau de especialização no uso de recursos espaciais disponíveis variou entre as
espécies (0 < BA ≤ 0,63). Apenas Scinax nasicus apresentou nicho espacial amplo (BA =
0,63), enquanto que 44,4% das espécies (oito) apresentaram amplitude nicho intermediária
(0,20 ≤ BA ≤ 0,43). As demais espécies (50% do total) foram consideradas especialistas
quanto ao uso de hábitat (BA < 0,20) (Tabela 4).
Em relação à amplitude de nicho temporal, 50% das espécies apresentaram nicho
amplo (0,5 < BA ≤ 0,85). Physalaemus centralis foi a espécie com maior amplitude de nicho
temporal (BA = 0,85). Quatro espécies (Elachistocleis bicolor, Physalaemus marmotatus,
Pseudopaludicola sp.e Scinax sp.) (22,2%) apresentaram amplitude de nicho intermediária
(0,20 < BA ≤ 0,48). Finalmente, 27,7% das espécies registradas foram consideradas
especialistas, ou seja, possuem nicho temporal estreito (BA < 0,20) (Tabela 4).
A análise de sobreposição de nicho espacial, não diferiu do esperado ao acaso (valor
observado = 0,28; valor simulado = 0,29; p = 0,39). No entanto, a sobreposição temporal foi
maior que a esperada pelo acaso (valor observado = 0,59; valor simulado = 0,53; p = 0,004).
Seis grupos de espécies com sobreposição espacial superior a 50% foram evidenciados na
análise de agrupamento (Figura 2A): 1, Dendropsophus elianeae, Hypsiboas punctatus e
Hypsiboas raniceps, espécies que apresentaram pico de abundância em P7; 2, Dendropsophus
minutus e Pseudis platensis, espécies com pico de abundância em P5; 3, Dendropsophus
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nanus e Scinax fuscovarius, espécies com pico de abundância em P3; 4, Leptodactylus sp.,
Physalaemus centralis, Pseudopaludicola sp. e Scinax nasicus, espécies que apresentaram
pico de abundância em P2; 5, Elachsitoceis bicolor, Leptodactylus fuscus, Physalaemus
marmoratus e Scinax sp., espécies com pico de abundância em P8; 6, Euphemphix nattereri e
Physalaemus albonotatus, espécies com pico de abundância em P6. Phyllomedusa azurea não
foi associada a qualquer agrupamento, pois girinos dessa espécie foram mais abundantes em
P1. Outros dois grupos de espécies com mais de 50% de sobreposição no eixo temporal foram
evidenciados, sendo o primeiro deles (espécies abundantes ao longo da estação chuvosa)
subdividido em dois subgrupos (Figura 2B): 1.1, Dendropsophus elianeae, Dendropsophus
minutus,

Dendropsophus

nanus,

Phyllomedusa

azurea,

Physalaemus

albonotatus,

Physalaemus centralis, Physalaemus marmoratus, Pseudopaludicola sp., Scinax fuscovarius e
Scinax sp., espécies que apresentaram pico de abundância durante a estação chuvosa plena
(novembro a janeiro); 1.2, Elachistocleis bicolor, Eupemphix nattereri, Pseudis platensis e
Scinax nasicus, espécies com pico de abundância no inicio da estação chuvosa (outubro); 2,
Hypsiboas raniceps, Leptodactylus fuscus e Leptodactylus sp., espécies que tiveram pico de
abundância em dezembro. Hypsiboas punctatus não foi associada a nenhum agrupamento,
pois girinos dessa espécie ocorreram apenas no mês de janeiro.
De acordo com o Teste de Mantel, não evidenciamos complementaridade de nicho
entre as dimensões espacial e temporal (r = 0,00; p = 0,49). Adicionalmente, a sobreposição
espacial foi independente da organização em guildas (r = 0,02; p = 0,38) ou das relações
filogenéticas (r = 0,06; p = 0,23). Por outro lado, a sobreposição temporal apresentou
correlação negativa com as guildas ecomorfológicas (r = - 0,17; p = 0,04) e com a
proximidade filogenética das espécies (r = 0,18; p = 0,03). Entretanto, as guildas
ecomorfológicas foram correlacionadas com a filogenia (r = 0,30; p = 0,01). Por fim, após
retiramos o efeito filogenético, o teste de Mantel Parcial indicou que espécies similares em
relação à composição das guildas de fato apresentaram menor sobreposição de nicho temporal
(r = - 0,24; p = 0,01).
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DISCUSSÃO

A família Hylidae, com dez espécies, foi a mais abundante nas poças amostradas,
corroborando o padrão conhecido para a região Neotropical (Duellman 1988; Frost 2010),
comumente observado em estudos de comunidades de adultos e girinos no Brasil (e.g. Prado
& Pombal 2005; Conte & Rossa-Feres 2007; Vasconcelos et al. 2009; Kopp et al. 2010).
Phyllomedusa azurea apesar de ser a espécie mais abundante na área de estudo,
apresentou nicho espacial estreito, indicando que a espécie foi especialista em relação à
utilização das poças estudadas. Tal resultado evidencia que nem sempre a espécie mais
abundante é a mais generalista. As espécies mais abundantes também podem ser aquelas que
não utilizam uma grande gama de recursos, mas são especializadas em recursos relativamente
mais abundantes em determinado local, ou simplesmente apresentam maior sucesso nas taxas
de sobrevivência, desenvolvimento e crescimento da população (Polechová et al. 2009).
Consideramos uma espécie com nicho estreito se esta ocorre em condições específicas.
Por outro lado, uma grande amplitude de nicho pode ser explicada pelo fato dos indivíduos
terem a capacidade de modificar sua estrutura e fisiologia ao longo do tempo, de modo a
sobreviver nas mais variadas condições do ambiente, ou seja, espécies que são mais plásticas
fenotipicamente (Pillar 1994). No presente estudo, a maioria das espécies apresentou pequena
amplitude de nicho espacial, mas esteve presente em mais de uma categoria de recurso (e.g.
poça). Dessa forma, a baixa equitabilidade das espécies nas poças foi responsável pela baixa
amplitude de nicho registrada. Nesses casos, a redução na amplitude de nicho espacial das
espécies pode ser resultado de uma divisão temporal na exploração dos recursos, a fim de
reduzir a competição (Holldobler & Wilson 1990). Santos et al. (2007) encontaram em região
com pronunciada estação seca, maior número de espécies generalistas em relação ao uso do
ambiente. Não obstante, as comparações com tal estudo são limitadas em decorrência das
diferenças nas análises utilizadas.
Em relação à amplitude de nicho temporal, metade das espécies estudadas pode ser
considerada com nicho amplo, pois estiveram presentes em mais de um mês de amostragem
(exceto de Leptodactylus fuscus e Leptodactylus sp., que estiveram presente somente no mês
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de dezembro). Apesar de ocorrerem em mais de um mês de amostragem, observamos
diferenças nos picos de abundâncias entre as espécies nos diferentes meses, demonstrando
uma segregação temporal. A ocorrência das espécies em mais de um mês de amostragem era
esperada, tendo em vista o período de desenvolvimento das larvas até a metamorfose. As
espécies com distribuição temporal curta podem possuir uma maior taxa de desenvolvimento,
o que permitiria que ocupassem ambientes disponíveis e finalizassem seu ciclo antes da
chegada de espécies competitivamente superiores ou dependentes de condições hídricas mais
estáveis.
Vasconcelos et al. (2009) em seu estudo realizado em área sazonalmente seca no
interior de São Paulo registrou a presença de algumas espécies durante mais de três meses de
amostragem em uma mesma estação chuvosa. Naquele estudo, Physalaemus cuvieri foi
registrado durante seis meses (outubro a março), enquanto no presente estudo a maior
amplitude de nicho temporal registrada foi de leiuperídeos Physalaemus centralis e P.
albonotatus (grupo cuvieri), respectivamente. Os girinos destas espécies se distribuíram
equitativamente durante os seis meses de amostragem, demonstrando nicho temporal amplo.
Algumas espécies de hilídeos apresentaram nicho temporal amplo: Dendropsopuhs
elianeae e Dendropsophus nanus (grupo microcephalus), Scinax fuscovarius, Scinax nasicus
(clado ruber) e Dendropsophus minutus (grupo minutus). Vasconcelos et al. (2009) também
registraram espécies pertencentes aos mesmos grupos (D. minutus, D. nanus e S. fuscovarius)
durante mais da metade da estação chuvosa. Dessa forma, o nicho temporal amplo da maioria
das espécies, dentro da estação chuvosa, decorre da forte sazonalidade climática encontrada
na região, que limita a ocorrência das espécies a esse período, demonstrando a importância
das chuvas na regulação da atividade reprodutiva de espécies que se distribuem em áreas
tropicais sazonalmente secas. O tempo é considerado um eixo do nicho hipervolumétrico e as
espécies podem apresentar segregação em relação à utilização desse recurso. As condições
ambientais e disponibilidade de recursos (e.g. alimentares) variam ao longo do tempo (dias,
meses, anos) e estas variações temporais parecem ter significativa importância na estruturação
das comunidades. Dessa maneira, muitas espécies apresentam variação sazonal em sua
ocorrência e em seus picos de abundância (Kronfeld-Schor & Dayan 2003).
De acordo com as análises de sobreposição de nicho, os resultados encontrados no
presente estudo indicam que pares de espécies mais similares em relação à guilda ecológica
estão mais segregados temporalmente que o esperado pelo acaso, mesmo quando retirado o
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efeito da proximidade filogenética. Em comunidades, espécies filogeneticamente próximas
fazem uso diferenciado de alguns recursos, essencialmente para diminuir a competição diante
da similaridade ecológica (Lopes et al. 2005). De fato, a Teoria do limite de similaridade
prediz que a competição interespecífica pode levar à redução na sobreposição de nichos de
espécies competidoras (MacArthur & Levins 1967; Bulmer 1974). Portanto, a segregação
temporal encontrada no presente estudo, pode ser um mecanismo utilizado para evitar a
competição, bem como maximizar o uso das poças disponíveis na área estudada. Nossos
resultados indicaram que a abordagem considerando guildas de espécies foi interessante para
a investigação de padrões relacionados à partilha de nicho. Both et al. (2010) também
concluíram que esse tipo de abordagem foi eficiente para a elucidação de padrões estruturais
em comunidades de girinos no bioma Pampa. A relação de guildas ecomorfológicas com o
padrão de similaridade no uso de recursos entre espécies parece ser recorrente em estudos
sobre girinos. Eterovick & Barros (2003) encontraram em riachos na Serra do Cipó, que
grupos de espécies com alta similaridade no uso de microhabitats pertenciam a diferentes
guildas ecomorfológicas. Assim, o estudo de guildas parece ser apropriado quando o foco é a
interação entre as espécies, considerando a composição faunística em sua totalidade e
funcionalidade (Odum 1988).
A competição interespecífica tem sido uma das teorias mais disseminadas para
explicar a estrutura das comunidades, pois inúmeros estudos têm demonstrado que as
interações interespecíficas são o mecanismo responsável pela manutenção de muitos grupos
animais (Gotelli & McCabe 2002). Espécies competidoras podem se excluir mutuamente, ou
coexistir, caso haja algum tipo de segregação em uma das dimensões de seu nicho realizado
(Begon et al. 2007). Segundo Toft (1985), a dimensão de nicho mais importante na
estruturação das comunidades de girinos é o tempo. No entanto, Inger et al. (1986)
argumentam que a segregação temporal em comunidades de girinos tem papel principal em
regiões com grande sazonalidade, enquanto em ambientes de regiões não sazonais a partilha
espacial tende a ser mais importante na estruturação das comunidades. Além da competição,
uma hipótese alternativa para a segregação temporal evidenciada no presente trabalho pode
ter relação com processos históricos e com as características das próprias espécies. As
diferenças interespecíficas na fenologia reprodutiva podem refletir respostas individuais das
espécies às mudanças sazonais do ambiente ou podem ser uma resposta às interações sazonais
com espécies predadoras (Gascon 1992; Hero et al. 1998; Azevedo-Ramos et al. 1999).
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Por fim, no presente estudo evidenciamos uma forte segregação temporal entre
espécies similares à guilda ecomorfológica. Possivelmente este seja um mecanismo utilizado
para diminuir as pressões competitivas entre espécies que podem apresentar grande
sobreposição em alguma dimensão de seu nicho realizado (e.g. alimentar e/ou espacial).
Portanto, nosso estudo demonstrou que a dimensão temporal teve forte influência sobre a
estruturação de comunidades de girinos em áreas tropicais sazonalmente secas.
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Figura 1: Localização geográfica da área de estudo no cerrado sul-mato-grossense, Brasil. O
ponto indica a localização das Fazendas Santo Antônio e São Paulo, onde foram amostradas
as comunidades de girinos, durante o período de outubro/2009 a março/2010.
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Tabela 1: Localização e caracterização das oito poças amostradas quanto à comunidade de
girinos no cerrado sul-mato-grossense. Área (m2), profundidade (m), hidroperíodo. (*) CER =
Cerradão, PAS = Pastagens e CHA = Charco.
Poça

Coordenadas

Área
(m2)

Matriz*

Hidroperíodo

P1

21° 09’ 08.0”S

135,91

CER

Semipermanente

179,20

PAS

Temporária

300,91

CHA

Semipermanente

292,85

CHA

Temporária

136,18

CER

Semipermanente

431,22

CER

Permanente

354,26

PAS

56° 10’ 35.4”W
P2

21° 09’ 03.5”S
56° 09’ 11.1”W

P3

21° 10’ 52.6”S
56° 12’ 10”W

P4

21° 10’ 50,6”S
56 °12’ 28,3”W

P5

21° 10’ 07,3”S
56 °09’ 58,5”W

P6

21° 10’ 46,3”S
56 °12’ 28,5”W

P7
P8

21° 10’ 47,5”S
56° 11’ 54,6”W
21° 09’ 00.7”S
56° 10’ 24.9”W

117,75

PAS

Semipermanente
Temporária
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Tabela 2: Abundância das dezoito espécies de girinos registradas no cerrado sul-matogrossense, durante o período de outubro/2009 a março/2010. Abundância de cada espécie por
poça amostrada, abundância total de espécies por poça e classificação de cada espécie de
acordo com a guilda ecomorfológica (sensu Altig & Johnston (1989), McDiarmid & Altig
(1999) e Rossa-Feres & Nomura (2006)).
Abundância
Família/Espécies

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Total

Guilda
ecomorfológica

Hylidae
Dendropsophus elianeae

147

0

9

41

50

41

166

19

473

Macrófaga

Dendropsophus. minutus

0

31

24

259

670

6

14

0

1004

Macrófaga

Dendropsophus nanus

0

11

19

1

0

7

0

0

38

Nectônica

Hypsiboas punctatus

0

0

0

0

3

0

6

0

9

Bentônica

Hypsiboas raniceps

0

3

44

0

67

0

409

0

523

Bentônica

Phyllomedusa azurea

1352

0

257

105

203

43

41

0

2001

Suspensorraspador

Pseudis platensis

0

0

0

0

21

0

5

0

26

Nectônica

Scinax fuscovarius

0

1

270

196

2

100

0

0

569

Nectônica

Scinax nasicus

39

435

216

92

40

216

318

155

1511

Nectônica

Scinax sp.

0

28

0

0

0

0

0

300

328

Nectônica

Eupemphix nattereri

0

6

0

25

0

39

6

31

107

Bentônica

Physalaemus albonotatus

6

10

34

111

12

261

90

39

563

Bentônica

Physalaemus centralis

0

47

16

0

0

31

0

0

94

Bentônica

Physalaemus marmoratus

0

92

1

1

0

22

10

147

273

Bentônica

Pseudopaludicola sp.

0

26

5

0

0

6

0

0

37

Bentônicas

Leptodactylus fuscus

0

19

0

0

0

0

0

57

76

Bentônica

Leptodactylus sp.

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Bentônica

0

13

4

0

1

15

74

81

188

Suspensor filtrador

1544

722 899

1139

831

7822

Leiuperidae

Leptodactylidade

Microhylidae
Elachistocleis bicolor
Total

831

1069 787
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Tabela 3: Abundância das dezoito espécies de girinos registradas no cerrado sulmatogrossense, durante o período de outubro/2009 a março/2010. Abundância de cada espécie
registrada em cada mês de amostragem, abundância total de cada espécie e abundância total
para cada mês de amostragem.

Meses
Espécies

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Total

Hylidae
Dendropsophus elianeae

41

85

62

149

92

44

473

Dendropsophus minutus

142

350

176

220

83

33

1004

Dendropsophus nanus

3

7

14

8

2

4

38

Hypsiboas punctatus

0

0

0

4

0

5

9

Hypsiboas raniceps

19

62

378

51

11

2

523

Phyllomedusa azurea

478

674

535

192

87

35

2001

Pseudis platensis

11

0

6

5

2

2

26

Scinax fuscovarius

143

175

137

67

32

15

569

Scinax nasicus

483

219

402

252

119

36

1511

Scinax sp.

43

28

0

161

96

0

328

Eupemphix nattereri

74

9

10

13

1

0

107

Physalaemus albonotatus

113

99

60

171

88

32

563

Physalaemus centralis

7

26

14

16

19

12

94

Physalaemus marmoratus

25

2

73

105

68

0

273

Pseudopaludicola sp.

1

15

8

11

0

2

37

Leptodactylus fuscus

0

0

76

0

0

0

76

Leptodactylus sp.

0

0

2

0

0

0

2

89

7

37

6

49

0

188

1672

1758

1990

1431

749

222

7822

Leiuperidae

Leptodactylidae

Microhylidae
Elachistocleis bicolor
Total
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Tabela 4: Amplitude de nicho espacial e temporal para as dezoito espécies de girinos
registradas no cerrado sul-matogrossense, durante o período de outubro/2009 a março/2010.
Amplitude de nicho
espacial

Amplitude de nicho
temporal

Dendropsophus elianeae

0,43

0,78

Dendropsophus minutus

0,13

0,67

Dendropsophus nanus

0,24

0,65

Hypsiboas punctatus

0,11

0,19

Hypsiboas raniceps

0,08

0,16

Phyllomedusa azurea

0,15

0,58

Pseudis platensis

0,06

0,51

Scinax fuscovarius

0,23

0,65

Scinax nasicus

0,63

0,67

Scinax sp.

0,02

0,36

Eupemphix nattereri

0,37

0,19

Physalaemus albonotatus

0,35

0,78

Physalaemus centralis

0,22

0,85

Physalaemus marmoratus

0,20

0,48

Pseudopaludicola sp.

0,12

0,45

0,08

0

0

0

0,26

0,40

0,20

0,47

Espécie
Hylidae

Leiuperidae

Leptodactylidae
Leptodactylus fuscus
Leptodactylus sp.
Microhylidae
Elachistocleis bicolor
Amplitude média
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Figura 2: Cluster representando a análise de sobreposição de nicho para girinos de 18 espécies
registradas em oito poças amostradas no cerrado sul-matogrossense, no período de outubro de
2009 a marco de 2010: (A) sobreposição de nicho espacial (B) sobreposição de nicho
temporal. Del: Dendropsophus elianeae; Dmi: Dendropsophus minutus; Dna: Dendropsophus
nanus; Ebi: Elaschistocleis bicolor; Ena: Eupemphix nattereri; Hpu: Hypsiboas punctatus;
Hra: Hypsiboas raniceps; Lfu: Leptodactylus fuscus; Lsp: Leptodactylus sp.; Pal:
Physalaemus albonotatus; Paz: Phyllomedusa azurea; Pce: Physalaemus centralis; Pma:
Physalaemus marmoratus; Ppl: Pseudis platensis; Psp: Pseudopaludicola sp.; Sfu: Scinax
fuscovarius; Sna: Scinax nasicus; Ssp: Scinax sp.
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CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO DE COMUNIDADES DE GIRINOS (AMPHIBIA:
ANURA) NO CERRADO SUL-MATO-GROSSENSE: COMPLEXIDADE
E ESPACIALIDADE DE POÇAS EM UM CONTEXTO TEMPORAL

RESUMO
A estrutura e a organização das comunidades são influenciadas por gradientes ambientais, por
interações, bem como por processos ligados à autocorrelação espaço-temporal. No presente
trabalho avaliamos a influência de descritores ambientais e da distribuição espacial de oito
poças sobre comunidades de girinos ao longo de uma estação chuvosa em uma área de
cerrado no Mato Grosso do Sul. Para testar a influência da heterogeneidade ambiental e da
distribuição espacial das poças sobre as comunidades de girinos utilizamos análises de
redundância (RDA), considerando três fases da estação (início, meio e final). No início da
estação chuvosa, a área das poças e a porcentagem de vegetação marginal até 30 cm foram os
únicos descritores relacionados à organização das comunidades. Durante a estação chuvosa
plena, a porcentagem de margens com perfil plano, a profundidade e a porcentagem da
vegetação marginal ate 40 cm, bem como duas covariáveis espaciais explicaram a distribuição
espacial das espécies. A análise de partição de variância realizada para o meio da estação
chuvosa indicou que a maior parte da variação dos dados foi explicada pela interação dos
descritores ambientais com as covariáveis espaciais, seguida pelas variáveis ambientais puras
e pelas variáveis espaciais puras. Ao final da estação chuvosa, nenhum descritor ambiental ou
espacial foi incluído no modelo. A organização das comunidades de girinos nas poças
estudadas sofreu influência dos descritores ambientais, do componente espacial, bem como
dos descritores ambientais espacialmente estruturados. No entanto, a importância de tais
componentes variou ao longo da estação chuvosa, indicando que processos temporalmente
dinâmicos são responsáveis pela organização espacial das comunidades larvárias estudadas.
Palavras-chave: Ecologia de comunidades. Heterogeneidade ambiental. Sazonalidade.
Autocorrelação espacial.
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ABSTRACT
ORGANIZATION OF COMMUNITIES TADPOLES (AMPHIBIA: ANURA) IN
CERRADO OF MATO GROSSO DO SUL: COMPLEXITY AND SPATIALITY OF
PONDS IN A TEMPORAL CONTEXT
The structure and organization of communities are influenced by environmental gradients, by
interactions, as well as processes related to spatial-temporal autocorrelation. In this study we
evaluated the influence of environmental descriptors and spatial distribution of eight ponds on
tadpole communities along a rainy season in a Cerrado area in Mato Grosso do Sul. To test
the influence of environmental heterogeneity and spatial distribution of ponds on the
communities of tadpoles we used analysis of redundancy (RDA), considering three stages of
the season (beginning, middle and end). At the beginning of the rainy season, the area of
ponds and the percentage of marginal vegetation until 30 cm were the only descriptors related
to the organization of communities. During the middle rainy season, of the percentage of
banks with flat profile, the depth and the percentage of marginal vegetation up to 40 cm, as
well as two spaces covariates explained the spatial distribution of species. The analysis of
variance partition performed to the middle of the rainy season indicated that most of the data
variation was explained by the interaction of environmental descriptors with spatial
covariates, followed by environmental and by pure spatial variables. At the end of the rainy
season, no environmental or spatial descriptor was included in the model. The organization of
communities of tadpoles in the ponds studied was influenced by the environmental
descriptors, the spatial component, as well as environmental descriptors spatially structured.
However, the importance of these components varied throughout the rainy season, indicating
that temporally dynamic processes are responsible for larval spatial organization of the
communities studied.

Keywords: Community ecology. Environmental heterogeneity. Seasonality.

Spatial

autocorrelation.
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INTRODUÇÃO

A estrutura e a organização das comunidades biológicas são influenciadas pela
estrutura do habitat e pelas relações entre os organismos e o ambiente (Poff 1997). Ambientes
estruturalmente complexos podem fornecer mais nichos e formas diversas de exploração de
recursos, aumentando assim a riqueza de espécies (Tews 2004). Parker et al. (2001) sugerem
que as comunidades animais respondem às variações ambientais, indicando que quanto mais
diversificados são os recursos do ambiente, mais ricas e complexas são as comunidades. De
fato, diversos trabalhos demonstraram que a heterogeneidade ambiental pode afetar a
dinâmica das populações, a estrutura das comunidades e o funcionamento dos ecossistemas
(e.g. Kareiva 1990; Palmer 1992; Cooper et al. 1997). Além disso, a composição das espécies
em comunidades pode variar em função de mudanças das características ambientais ao longo
do tempo (McNaughton 1983).
Os ecólogos têm buscado compreender a influência dos mecanismos regionais e locais
sobre composição das comunidades, para tanto, algumas teorias tem sido propostas e
constantemente testadas (De Marco Junior 2006). A Teoria da Neutralidade de Hubbell
(2001) é uma delas e considera que as espécies que compõem as comunidades são
equivalentes, ou seja, possuem as mesmas chances de dispersar, reproduzir e morrer. Desta
forma, a composição das comunidades flutuaria em função de processos estocásticos (e.g.
extinção, migração, especiação, dispersão). Hubbell (2001) ainda sugere que em função da
capacidade de dispersão das espécies, a distância geográfica teria grande influência sobre a
composição das comunidades. Por outro lado a Teoria de Nicho postula que as diferenças de
nicho entre as espécies, suas tolerâncias, exigências ambientais e habilidades competitivas
determinam sua coexistência e consequentemente a composição das comunidades,
enfatizando a importância dos mecanismos que agem localmente (Thompson & Townsend
2006).
Os fatores espaciais que afetam a estrutura e a organização das comunidades podem
ser divididos em duas categorias: i) processos locais, que incluem a heterogeneidade
ambiental e a interação entre as espécies, e ii) processos regionais, que incluem a dispersão e
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a conectividade de habitats (Nabout et al. 2009). Em um enfoque regional, os fatores
históricos e geográficos podem ter grande influência na composição e organização das
comunidades, enquanto que localmente a complexidade estrutural e os fatores ambientais são
importantes para determinar a distribuição das espécies (Tews 2004; Vitt & Pianka 2005). No
entanto, apesar da reconhecida importância do ambiente e do espaço sobre as espécies, a
importância da escala temporal não pode ser desprezada (Van Buskirk 2005).
Para anfíbios anuros, Toft (1985) ressalta que as condições ambientais exercem
influência na estruturação e na regulação das comunidades, já que muitas variáveis podem
influenciar a atividade das espécies (Oseen & Wassersug 2002). Ambientes heterogêneos, por
exemplo, podem possibilitar a coexistência de um maior número de espécies por apresentarem
maior disponibilidade de microhabitats (Pombal Jr. 1997). Apesar da ocupação dos ambientes
por parte das comunidades larvárias depender da escolha do sítio de oviposição dos adultos, a
heterogeneidade ambiental pode ter papel importante na estruturação das comunidades de
girinos, pois estes parecem ocupar microhabitats diferentes nos corpos d’água (Eterovick &
Fernandes 2001; Eterovick & Barros 2003). Van Buskirk (2005) ressalta que a ocorrência e a
abundância das espécies em comunidades de girinos podem ser resultantes da combinação
entre efeitos locais e da paisagem, mas reforça que a influência das variáveis espaciais em
grande escala tem maior relação com os anuros adultos, pois refletem a disponibilidade, as
condições e o uso de habitats por estes. Dessa forma, estudos sugerem que as características
físicas das poças (e.g. área, formato, profundidade, hidroperíodo), exercem grande influência
sobre os processos bióticos e abióticos, sendo ser determinantes da composição e da
organização das comunidades animais (Elso & Giller 2001; Schneider & Frost 1996). Por fim,
Ceotto et al. (2001) sugerem que principalmente a profundidade e o tamanho das poças são
importantes para a disponibilidade de recursos nesses ambientes.
Os girinos de diferentes espécies podem responder de maneiras distintas às
características das poças: alguns demonstram preferência por poças pequenas como um
mecanismo para reduzir a pressão de predação (mesmo correndo risco de altas taxas de
mortalidade em função da instabilidade hídrica destes ambientes) (Pearman 1995; Wilbur
1997), enquanto outros desenvolveram mecanismos (e.g. impalatabilidade) que permitem a
utilização de poças maiores com maior persistência hídrica (Hero et al. 2001). De fato, a
composição dos habitats e das comunidades varia continuamente no tempo e no espaço e cada
espécie responde individualmente ao ambiente e às interações com outras espécies (Whittaker
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1956). Considerando que nenhum sistema biológico é constante (Micheli et al. 1999), admitese que existam pequenas oscilações ou distúrbios atuando sobre eles, em diferentes escalas
temporais. Dessa forma, alguns eventos causam mudanças na estrutura dos ambientes (Clark
& Clark 1989), ocasionando a sucessão de espécies nestes habitats.
Levando em consideração que a distribuição das espécies/organismos pode estar
relacionada a fatores ambientais altamente variáveis no tempo (e.g. sazonalidade) (MennaBarreto 2003), definimos uma escala de trabalho temporal (estação chuvosa) e objetivamos no
presente estudo, avaliar a influência das mudanças estruturais e ambientais de poças, bem
como a influência do componente espacial, ao longo do tempo, buscando relacioná-las com a
organização das comunidades de girinos em área de Cerrado do centro-oeste do Brasil. Dessa
forma, avaliamos a influência da espacialidade e da complexidade ambiental sobre as
comunidades larvárias de anuros, em um contexto temporal.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O estudo foi realizado nas Fazendas Santo Antônio (UTM 586599 E; 7659172 N) e
São Paulo (UTM 586218 E; 7661286 N), município de Nioaque, sudoeste do estado do Mato
Grosso do Sul. A área estudada encontra-se no bioma Cerrado, região de grande riqueza e
singularidade biológica, sendo considerado um dos principais hotspots de biodiversidade
mundial (Myers et al. 2000). O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, concentrando 5%
da flora e fauna mundiais (Marouelli 2003), ocupando cerca de 21% do território nacional
(Bourlag 2002).
Para Ribeiro & Walter (1998), o Cerrado como bioma apresenta 11 tipos fisionômicos
gerais, incluindo formações florestais (e.g. Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Savana
Florestada). Fitofisionomicamente, a região é caracterizada pela predominância da chamada
Savana Florestada (Cerradão), tipologia florestal que ocorre geralmente em forma de manchas
ou maciços com comportamento semidecíduo, entremeado a outras formações de Cerrado, ou
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ainda, ocorre como um ecótono delimitando a zona de contato entre duas fitofisionomias (e.g.
Mata de Galeria e Cerrado típico) (Ribeiro & Walter 1998). Na área estudada, as atividades
desenvolvidas são principalmente a pecuária, com extensa substituição da vegetação nativa
por pastagens.
O clima da região é do tipo “Aw” de Köppen, caracterizado por duas estações bem
definidas, uma estação chuvosa que se estende de outubro a março e uma estação seca, de
abril a setembro. A temperatura média varia de 19°C a 28°C, e pluviosidade média é inferior a
2000 mm/ano (Gomes 2001).

Amostragens

Amostramos oito poças na área estudada (Figura 1), mensalmente durante uma estação
chuvosa, que compreendeu o período de outubro de 2009 a março de 2010. Em regiões com
clima sazonal, principalmente em relação à chuva, o maior número de espécies de anfíbios se
reproduz na estação chuvosa (e.g. Prado et al. 2005, Fatorelli & Rocha 2008), motivo pelo
qual nossa amostragem se restringiu a essa estação. Para a coleta dos girinos utilizamos puçá
de cabo longo, com malha metálica de três mm. O esforço amostral constituiu em realizar a
varredura com puçá, uma única vez, ao longo de toda margem das poças, no período diurno.
Assim, o esforço amostral foi proporcional ao tamanho de cada poça (Heyer 1976; Santos et
al. 2007; Both et al. 2009).
Os girinos coletados foram fixados imediatamente em formalina 10%. O material
coletado foi posteriormente identificado (até espécie) no Laboratório de Herpetologia da
Universidade Federal de Santa Maria.

Descritores ambientais

Em cada poça registramos uma série de variáveis, bióticas e abióticas. As variáveis
físico-químicas, bem como a riqueza e abundância de potenciais predadores, foram
registrados mensalmente a cada visita às poças, enquanto as variáveis utilizadas para a
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caracterização da complexidade do habitat foram registradas três vezes durante o período de
coleta (início, meio e final da estação chuvosa):
•

Variáveis físico-químicas da água: pH, oxigênio dissolvido e temperatura.

Todas as medições foram realizadas em campo, utilizando os oxímetro digital portátil modelo
AT-150 (Alfakit®) e pHmetro portátil MPH-101 (Minipa®), para determinar o oxigênio, pH
e a temperatura, respectivamente.
•

Variáveis de complexidade do hábitat: área (m), profundidade (m),

hidroperíodo (temporária, semipermanente e permanente), tipo de matriz (campo, mata,
charco), inclinação das margens (margem plana ou margens inclinadas: 45° ou 90°),
porcentagem de cobertura vegetal (nas margens e no espelho d’água), altura da vegetação (nas
margens e no espelho d’água), troca d’água (estagnada ou constante troca), número de
estratos vegetais (nas margens e no espelho d’água).

Análises Estatísticas

Para verificarmos a influência das variáveis ambientais sobre a organização das
comunidades de girinos nas oito poças amostradas utilizamos análise de gradiente direto. A
escolha do modelo mais adequado foi realizada utilizando uma Análise de Correspondência
Destendenciada (DCA). Essa análise determina o tamanho do gradiente observado na
dispersão das amostras em função das espécies (sensu Braak & Smilauer 1998). O gradiente
encontrado foi considerado intermediário (i.e. DP = 3,88), indicando que tanto métodos
lineares (e.g. Análise de Redundância) quanto unimodais (e.g. Análise de Correspondência
Canônica) poderiam ser utilizados para a análise dos dados.
Optamos por realizar a Análise de Redundância (RDA), que pressupõe uma relação
linear dos gradientes ambientais com a abundância das espécies. A RDA é uma análise
utilizada para verificar quais as variáveis mais contribuem para explicar a variância nos dados
das espécies, bem como qual a porcentagem desta variância é explicada pelas variáveis
ambientais. Assim, realizamos três RDA’s, considerando três fases da estação chuvosa: início
(outubro), meio (janeiro) e final (março). Para cada RDA, construímos três matrizes: i) matriz
de abundância total das espécies ao longo das oito poças amostradas; ii) matriz das variáveis
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ambientais coletadas nas oito poças; iii) matriz covariável representando a distribuição
espacial das poças. A matriz espacial foi construída utilizando os nove termos de uma
equação de regressão de tendência cúbica (Borcard et al. 1992), a partir das coordenadas de
latitude (x) e longitude (y) das poças. Assim, incluímos em nossa análise um componente
espacial que permite capturar além dos gradientes espaciais lineares (distância geográfica),
padrões espaciais mais complexos (Buckley et al. 2004). Esta última matriz foi utilizada para
verificarmos se a autocorrelação espacial (i.e. a proximidade geográfica) influenciou a
organização das comunidades de girinos nas poças estudadas. Em caso afirmativo, nós
realizamos uma extensão da Análise de Redundância, a Análise de Redundância Parcial
(pRDA) para particionar a variação dos dados de abundância das espécies nos seguintes
componentes: (a) efeito puramente ambiental, (b) efeito puramente espacial, (c) efeito
ambiental espacialmente estruturado e (d) variação inexplicada (sensu Borcard et al. 1992).
Nós realizamos as análises no programa CANOCO ver. 4.5 (ter Braak & Smilauer
1998) e testamos a significância das variáveis e covariáveis incluídas no modelo, bem como a
significância dos eixos da RDA, utilizando 999 permutações de Monte Carlo.
Adicionalmente, para verificarmos a multicolinearidade das variáveis e covariáveis,
utilizamos o Fator de Inflação de Variância (VIF). De acordo com esse método, as variáveis
e covariáveis incluídas no modelo devem apresentar VIF > 0 e < 20 (ter Braak 1986).
Antes de realizarmos as análises multivariadas, transformamos a abundância das
espécies, bem como as variáveis ambientais (raiz quadrada ou arco seno) e padronizamos pelo
desvio padrão. Este procedimento foi adotado para evitar o efeito das espécies dominantes e o
efeito de diferentes escalas nas análises, respectivamente (Clarke & Gorley 2006).

RESULTADOS

Registramos 18 espécies de girinos nas oito poças monitoradas (Tabela 1). Os eixos da
RDA realizada para o início da estação chuvosa foram significativos (p = 0,004). Os quatro
eixos da RDA explicaram 85,1% da variação dos dados, sendo que os dois primeiros eixos
explicaram 52,8% desta variação, o primeiro eixo explicou 29,5% da variação total e segundo
explicou os restantes 23,3% (Tabela 2). As variáveis ambientais incluídas no modelo foram:
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área e porcentagem da vegetação da margem com até 30 cm de altura (ambas com VIF = 1,02
e p < 0,05). Nenhuma covariável espacial foi incluída no modelo para esse mês (p > 0,30). O
primeiro eixo da RDA foi principalmente correlacionado com a área (r = - 0.74), enquanto o
segundo eixo foi correlacionado com a altura da vegetação (r = - 0.91) (Tabela 3). No triplot,
a abundância de pelo menos sete das 18 espécies analisadas (39%) teve relação positiva com o
tamanho das poças (Figura 2): Dendropsophus elianeae, Elachistocleis bicolor, Hypsiboas
raniceps, Physalaemus albonotatus, Pseudopaludicola sp., Scinax fuscovarius e Scinax
nasicus.
Quanto à estação chuvosa plena (janeiro), os quatro eixos da RDA explicaram 80% da
variação dos dados. Os dois primeiros eixos explicaram 51,3% da variação dos dados, sendo
que o primeiro eixo explicou 32,6% da variação total e o segundo os restantes 18,7% (Tabela
4). As variáveis incluídas nesse modelo foram: porcentagem de margem da poça com perfil
plano (p = 0,08; VIF = 1,28), profundidade (p = 0,04; VIF = 1,16) e porcentagem da
vegetação até 40 cm (p = 0,08; VIF = 1,28). Duas covariáveis espaciais também apresentaram
relação com a distribuição das espécies nas poças e, portanto foram incluídas no modelo: T4
(p = 0,01; VIF = 3,31) e T7 (p = 0,01; VIF = 3,31). O primeiro eixo da pRDA foi
principalmente relacionado com a porcentagem de margens planas (r = - 0,88) e a
porcentagem da vegetação com até 40 cm de altura (r = 0,76), enquanto o segundo eixo foi
principalmente relacionado com a profundidade (r = - 0,72) e com porcentagem de margens
planas (r = 0,55) (Tabela 5). Pela partição da variância, encontramos que a maior parte da
variação dos dados (38,1%) foi explicada pela interação das variáveis ambientais com as
covariáveis espaciais (i.e. variáveis ambientais espacialmente estruturadas), seguida pelas
variáveis ambientais puras (28,5%) e, por fim, pelas variáveis espaciais puras (16,1%) (Figura
3). No triplot parcial, Physalaemus albonotatus apresentou maior relação com a porcentagem
vegetação com até 40 cm de altura, enquanto que Dendropsophus minutus, Phyllomedusa
azurea e Scinax fuscovarius foram mais relacionadas à maior profundidade das poças (Figura
4). Ao final da estação chuvosa, nenhuma variável ou termo espacial foi incluído no modelo
(p > 0,5).
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DISCUSSÃO

As variáveis ambientais e espaciais mais relacionadas à organização das comunidades
de girinos estudadas variaram ao longo da estação chuvosa. No início da estação, a área das
poças e a altura da vegetação tiveram maior importância sobre a composição e a abundância
das espécies nas poças.
Estudos têm indicado que o tamanho das poças influencia a composição das espécies,
tanto em relação aos anuros adultos, quanto em relação à composição das comunidades
larvárias (Pearman 1993; Pearman 1995; Zelmer et al. 1999). Segundo Kiflawi et al. (2003),
poças maiores são considerados “alvos” maiores para colonizadores e podem oferecer maior
diversidade de microhabitats, muitas vezes diminuindo as taxas de extinção local por
suportarem maiores populações, além de oferecerem condições físico-químicas mais estáveis.
De fato, as flutuações hidrológicas nesses sistemas geralmente não são drásticas ao ponto de
produzirem mortalidade em massa de organismos, o que possibilita o desenvolvimento de
comunidades mais complexas (Collinson et al. 1995). Por outro lado, poças rasas e
temporárias secam completamente, muitas vezes de forma imprevisível, ocasionando grandes
perdas de desovas e girinos (Santos et al. 2007). Nesse caso, anuros adultos poderiam escolher
poças maiores como sítio de oviposição, pois segundo Silva & Giaretta (2008) eles parecem
distinguir características estruturais, físicas e químicas das poças. Adicionalmente, o tamanho
das poças pode influenciar a distribuição espacial dos girinos, permitindo que estes explorem
diferentes regiões dentro da poça (e.g. regiões mais profundas, mais vegetadas, mais distantes
das margens) (Prado et al. 2009).
Quanto à altura da vegetação marginal, esta foi uma variável importante no início e no
auge da estação chuvosa estudada Tal influência sobre a organização das comunidades de
girinos pode estar relacionada à entrada de matéria orgânica nos sistemas aquáticos (Henry et
al. 1994), pois a vegetação marginal é considerada uma importante fonte energética para
muitas espécies (Hodkinson 1975). De acordo com Vannote et al. (1980), a vegetação do
entorno de pequenos corpos d’água pode influenciar a composição e a distribuição da fauna,
contribuindo com a entrada de material alóctone. Adicionalmente, a vegetação marginal reduz
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a radiação solar que penetra nas poças (Lauck et al. 2005), protegendo ovos e girinos de uma
intensa exposição a radiações ultravioleta. De fato, a radiação UV-B tem sido apontada por
alguns estudos como sendo umas das causas de declínio de populações de anfíbios em todo
mundo (Blaustein et al. 1994; Kiesecker et al. 2001; Blaustein & Kiesecker 2002; Collins &
Storfer 2003). O efeito da incidência de raios UV-B sobre ovos e larvas pode ser direto,
através da mortalidade de indivíduos, afetando o sucesso de eclosão e desenvolvimento dos
ovos e embriões (Blaustein et al. 1994), ou indiretos, quando combinado com outros fatores
bióticos ou abióticos (e.g. fungos; pH ácido) (Kiesecker & Blaustein 1995; Long et al. 1995).
No auge da estação chuvosa, outros descritores ambientais (profundidade,
porcentagem de margem plana nas poças e variáveis espaciais) influenciaram a organização
da comunidade de girinos. A importância das margens planas das poças parece estar
relacionada com condições e disponibilidade de recursos suficientes para o desenvolvimento
das larvas (e.g. microhabitats e locais de refúgio e/ou forrageamento). Margens planas são
rasas e por isso apresentam temperaturas elevadas, suportam grande riqueza de fitoplancton e
zooplancton, bem como são densamente colonizadas por vegetação aquática (Scheffer et al.
2006). Assim, tais condições ambientais podem acelerar o processo de metamorfose das
larvas, além de fornecer refúgios contra predadores (Scheffer 1998), aumentando a
diversidade local.
Girinos de pelo menos três espécies (Dendropsophus minutus, Phyllomedusa azurea e
Scinax fuscovarius) foram associados a poças mais profundas. Nesse caso, a altura da coluna
d’água parece ser importante por aumentar a disponibilidade de recursos alimentares, já que
os girinos daquelas espécies forrageiam na coluna d’água, geralmente em áreas sem vegetação
(D.A., obs. pes.). Por outro lado, girinos com o corpo deprimido, como é o caso de
Elachistocleis bicolor, Euphemphix nattereri, Hypsiboas raniceps e Pseudopaludicola sp.,
são considerados bentônicos e, no presente estudo, foram relacionados aos ambientes mais
rasos. Girinos bentônicos se alimentam de matéria orgânica depositada no substrato ou de
algas aderidas a substratos submersos (Heyer 1973). Esse hábito pode estar relacionado à
ocupação de poças mais rasas, pois girinos pertencentes a essa guilda ecomorfológica
teoricamente não necessitariam deslocar-se verticalmente na coluna d’água.
Em nosso estudo verificamos a influência do componente espacial na estação chuvosa
plena. De acordo com a Teoria da Neutralidade de Hubbel (2001), os mecanismos que geram
as diferenças entre os padrões de composição das espécies estão ligados à capacidade de
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dispersão dos indivíduos (McGill et al. 2006). A teoria de Hubbel preconiza ainda que a
dissimilaridade entre as comunidades aumenta com o aumento da distância entre os sítios,
independente das diferenças ambientais entre eles. No entanto, a dissimilaridade pode
aumentar tanto por limitações de distribuição, bem como pela probabilidade de locais mais
distantes terem condições ambientais diferentes (Jones et al. 2006). De qualquer forma,
comunidades mais próximas geograficamente deveriam ser mais similares do que
comunidades mais distantes. Assim, poças podem ser consideradas manchas de ambientes
aquáticos, segundo a Teoria Neutra da biogeografia de ilhas, onde ambientes mais próximos
tem tendência a apresentar uma composição de espécies mais similares, em decorrência da
capacidade de migração e dispersão das espécies (Hubbell 2001).
Chu et al.(2007) ressalta que a Teoria Neutra da Biodiversidade e Biogeografia
consegue explicar melhor padrões relacionados a organismos residentes, que tem maiores
restrições quanto à dispersão. Tal pressuposto é bastante plausível no contexto do presente
estudo, já que anfíbios anuros têm pouca capacidade de dispersão (Rothermel & Semlitsch
2002). O fato de a espacialidade ser um componente importante na organização das
comunidades de girinos no auge da estação chuvosa indica que nesse período ocorre migração
de anuros adultos engajados em reprodução entre as poças estudadas. Por outro lado, no início
da estação chuvosa o componente espacial não foi importante na organização das
comunidades, sugerindo que nesse período a colonização dos corpos d’água foi baseada nas
variáveis puramente ambientais. A organização das comunidades de girinos ao final da
estação não apresentou relação com as variáveis ambientais, nem espaciais. Este resultado já
era esperado, pois a rigorosa sazonalidade climática que encerra a estação chuvosa da região
nessa época do ano também restringe a reprodução dos anuros. Assim, nesse período a
maioria das espécies já encerrou a atividade reprodutiva e grande parte das larvas já sofreram
metamorfose.
No presente estudo, a organização das comunidades de girinos em poças sofreu
influência das características ambientais, do componente espacial, bem como do componente
ambiental espacialmente estruturado. Entretanto, a interação e a importância de cada um
desses componentes foram dinâmicas ao longo do tempo, indicando que a estrutura e
organização das comunidades larvárias é fortemente afetada por inúmeros fatores bióticos e
abióticos que atuam em escalas locais e regionais.
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Tabela 1 - Abundância das dezoito espécies de girinos registradas no início (outubro/2009),
meio (janeiro/2010) e final da estação chuvosa (março/2010), no cerrado sul-mato-grossense,
Brasil.

Meses
Espécies

Out

Jan

Mar

Dendropsophus elianeae

41

149

44

Dendropsophus minutus

142

220

33

Dendropsophus nanus

3

8

4

Hypsiboas punctatus

0

4

5

Hypsiboas raniceps

19

51

2

Phyllomedusa azurea

478

192

35

Pseudis platensis

11

5

2

Scinax fuscovarius

143

67

15

S. nasicus

483

252

36

Scinax sp.

43

161

0

Eupemphix nattereri

74

13

0

Physalaemus albonotatus

113

171

32

Physalaemus centralis

7

16

12

Physalaemus marmoratus

25

105

0

Pseudopaludicola sp.

1

11

2

Leptodactylus fuscus

0

0

0

Leptodactylus sp.

0

0

0

89

6

0

1672

1431

222

Hylidae

Leiuperidae

Leptodactylidae

Microhylidae
Elachistocleis bicolor
Total

66

Tabela 2 - Resultados resumidos da Análise de Redundância relacionando a abundância de
girinos registrados no inicio da estação chuvosa (outubro/2009), em área de cerrado sul-matogrossense, Brasil.
Eixo 1

Eixo 2

Eixo 3

Eixo 4

Autovalores

0,295

0,232

0,181

0,142

Correlações espécie-ambiente

0,839

0,962

0

0

Porcentagem cumulativa da variância

29,5

52,8

70,9

85,1

56

100

0

0

dos dados das espécies
Porcentagem cumulativa da variação
relação espécie-ambiente

Tabela 3 - Coeficientes canônicos e de correlações para as variáveis ambientais selecionadas
na Análise de Redundância (RDA). Variáveis ambientais registradas em oito poças no início
da estação chuvosa (outubro/2009), em área do cerrado sul-mato-grossense. HVG30=
porcentagem da vegetação até 30 cm.
Descritores

Coeficientes Canônicos

Coeficientes de Correlação

Eixo 1

Eixo 2

Eixo 3

Eixo 4

Eixo 1

Eixo 2

Eixo 3 Eixo 4

AREA

-0,959

0,323

0

0

-0,742

0,446

0

0

HVG30

-0,470

-0,896

0

0

-0,268

-0,911

0

0
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Tabela 4 – Resultados resumidos da Análise de Redundância relacionada à abundância de
girinos na estação chuvosa plena (janeiro/2010), em área de cerrado sul-mato-grossense,
Brasil.
Eixo 1

Eixo 2

Eixo 3

Eixo 4

Autovalores

0,326

0,187

0,153

0,135

Correlações espécie-ambiente

0,958

0,877

0,944

0

Porcentagem cumulativa da variância dos

32,6

51,3

66,6

80

49

77

100

0

dados das espécies
Porcentagem cumulativa da variação da
relação espécie-ambiente

Tabela 5 – Coeficientes canônicos e de correlações para as variáveis ambientais selecionadas
na Análise de Redundância parcial (pRDA). Variáveis ambientais registradas em oito poças
na estação chuvosa plena (janeiro/2010), em área de cerrado sul-mato-grossense. PROF =
Profundidade; INCP = porcentagem de margens planas; HVG40 = porcentagem da vegetação
ate 40 cm.

Descritores

Coeficientes Canônicos

Coeficientes de Correlação
Eixo 1

Eixo 2

Eixo 3 Eixo 4

0

0,606

-0,721

0,150

0

2,652

0

-0,876

0,130

0,417

0

1,027

0

0,757

0,551

0,233

0

Eixo 1

Eixo 2

Eixo 3

PROF

0,416

-1.034

1,211

INCP

-0,756

-0,080

HVG40

0,596

0,682

Eixo 4
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Figura 1 – Poças amostradas em relação à comunidade de girinos, durante o período de
outubro/2009 a março/2010, em área de cerrado sul-mato-grossense. A = P1; B = P2; C = P3;
D = P4; E = P5; F = P6; G = P7; H = P8.
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Figura 2 - Triplot mostrando os dois primeiros eixos da Análise de Redundância,
considerando as poças, espécies e descritores da heterogeneidade ambiental inserido no
modelo (Área, HVG30 = porcentagem da vegetação até 30 cm) registrados em outubro de
2010, no cerrado sul-mato-grossense, Brasil. Espécies: Deli = Dendropsophus elianeae; Dmin
= Dendropsophus minutus; Dnan = Dendropsophus nanus; Ebic = Elachistocleis bicolor;
Enat = Eupemphix nattereri; Hran = Hypsiboas raniceps; Pazu = Phyllomedusa azurea; Palb
= Physalaemus albonotatus; Pcen = Physalaemus centralis; Pmar = Physalaemus
marmoratus; Ppla = Pseudis platensis; Psp = Pseudopaludicola sp.; Sfus = Scinax
fuscovarius; Snas = Scinax nasicus; Ssp = Scinax sp.
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100.00

(d) 17.3%
80.00

Inexplicado
(c) 38.1%
Ambiente espacialmente
estruturado

60.00

Efeito geográfico
40.00

(b)16.1%

Ambiente

20.00

(a) 28.5%
0.00

Variação explicada (%)

Figura 3 - Partição de variância entre as variáveis ambientais e espaciais, expresso em
porcentagem da variação total dos dados: (a) porcentagem da variação explicada pelas
variáveis puramente ambientais; (b) porcentagem da variação explicada pelas variáveis
puramente espaciais; (c) porcentagem da variação explicada pelas variáveis ambientais
espacialmente estruturadas; (d) porcentagem da variação inexplicada.
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Figura 4 - Triplot mostrando os dois primeiros eixos da Análise de Redundância,
considerando as poças, espécies e descritores da heterogeneidade ambiental inserido no
modelo (PROF = profundidade; HVG40 = porcentagem da vegetação até 40 cm; INCP =
porcentagem de margem plana) registrados em janeiro de 2010, no cerrado sul-matogrossense, Brasil. Espécies: Deli = Dendropsophus elianeae; Dmin = Dendropsophus
minutus; Dnan = Dendropsophus nanus; Ebic = Elachistocleis bicolor; Enat = Eupemphix
nattereri; Hran = Hypsiboas raniceps; Pazu = Phyllomedusa azurea; Palb = Physalaemus
albonotatus;; Pcen = Physalaemus centralis; Pmar = Physalaemus marmoratus; Ppla =
Pseudis platensis; Psp = Pseudopaludicola sp.; Sfus = Scinax fuscovarius; Snas = Scinax
nasicus; Ssp = Scinax sp.
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CONCLUSÕES

•

Ao estudarmos comunidades de girinos em oito poças de uma área de cerrado no

estado do Mato Grosso do Sul, registramos 18 espécies, pertencentes a quatro famílias:
Hylidae, Leiuperidae, Leptodactylidae e Microhylidae.

•

A dimensão temporal desempenhou papel importante na estruturação das comunidades

de girinos estudadas, pois grupos de espécies ocorreram em meses distintos ao longo da
estação chuvosa.

•

Espécies ecologicamente similares em relação à composição das guildas

ecomorfológicas apresentaram menor sobreposição de nicho temporal. A importância da
segregação temporal em comunidades de girinos em regiões tropicais sazonalmente secas
evidenciada em estudos anteriores é corroborada por nosso estudo e pode ser um mecanismo
utilizado para evitar interações competitivas.

•

Dentre os descritores ambientais analisados somente a área das poças, a porcentagem

de vegetação até 30 e 40 cm, a porcentagem de margens planas e a profundidade
influenciaram a estrutura e a organização das comunidades ao longo da estação chuvosa. O
componente espacial foi importante na organização das comunidades apenas no auge da
estação chuvosa.

•

A influência e a importância dos componentes ambientais, espaciais e espacialmente

estruturados sobre as comunidades de girinos são dinâmicos ao longo do tempo, e a
organização das comunidades é fortemente afetada por inúmeros fatores bióticos e abióticos
que podem atuar em escalas locais e regionais.
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