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RESUMO 

Nos últimos anos, declínios populacionais de anfíbios têm sido observados em diversas 
partes do mundo. O processo de fragmentação e destruição de habitats é considerado 
uma das maiores ameaça a essa diversidade. A urbanização reduz a riqueza de espécies 
em assembleias de áreas de reprodução de anfíbios. Contudo, porque os anfíbios 
requerem uma área modesta para sua sobrevivência, algumas espécies podem ter 
sucesso em fragmentos urbanos. Mas, devido aos pequenos tamanhos populacionais e 
ao isolamento, sofrem perda de diversidade genética, podendo extinguir-se localmente. 
Os cantos de anúncio são as vocalizações mais comuns em anuros que, primariamente, 
têm a função de atrair as fêmeas e secundariamente servem para mediar interações 
agressivas entre os machos. Para muitas espécies, o sucesso reprodutivo individual é 
diretamente proporcional ao esforço empregado no canto. A variação entre populações 
pode estar relacionada com a adaptação local, a disponibilidade de recursos e a redução 
do fluxo gênico. Este trabalho teve por objetivo testar as seguintes hipóteses: (1) Devido 
aos efeitos da fragmentação e destruição de habitat e da urbanização, os tamanhos 
populacionais de Hypsiboas albopunctatus dos parques urbanos são menores que os 
tamanhos populacionais das populações rurais; (2) Há diferenças morfométricas de H. 
albopunctatus entre os ambientes rurais e os ambientes urbanos; e (3) Devido à 
alteração da estrutura social em função da fragmentação e influência de ruídos urbanos, 
há diferenças nas vocalizações de anúncio de H. albopunctatus entre os ambientes rurais 
e os ambientes urbanos. As populações de H. albopunctatus de ambientes urbanos e 
rurais diferiram nos tamanhos populacionais, nos tamanhos corporais e nas 
características do canto de anúncio. As populações urbanas foram menores que as do 
ambiente rural. Os resultados demonstraram que as populações são menores nos 
fragmentos urbanos menores e mais alterados. As populações urbanas apresentaram 
uma menor taxa de repetição de notas comparado ao ambiente rural. Esse fato pode 
estar relacionado principalmente com os tamanhos populacionais reduzidos e a 
consequente alteração comportamental e de estrutura dos coros dos ambientes urbanos. 
Não é razoável descartar a hipótese de que os sons de motores de veículos possam 
influenciar nos parâmetros acústicos dos cantos de H. albopunctatus no ambiente 
urbano. A população de H. albopunctatus do Jardim Zoológico vocalizou em faixas de 
frequências mais altas e essa variável acústica está inversamente relacionada com o 
tamanho corporal dos indivíduos como em outros anuros. A população desse fragmento 
foi a que mais se diferenciou de todas as outras, tanto nas características acústicas 
quanto morfométricas. Esses resultados corroboram a hipótese de que há diferenças nas 
características de cantos de anúncio de Hypsiboas albopunctatus entre os ambientes 
rurais e urbanos. A população do P. M. Jardim Botânico foi a que mais se distanciou das 
outras populações urbanas tanto nas características acústicas e morfométricas quanto no 
tamanho populacional. Esta população foi a que mais se assemelhou às populações do 
ambiente rural. Uma mesma espécie de anfíbio pode possuir populações que diferem 
consideravelmente em estrutura populacional, características morfológicas e 
comportamentais devido ao fato de algumas estarem sob a influência de ambiente 
urbano e outras de ambiente rural. O planejamento para a conservação de tais 
populações requer análises mais refinadas que levem em conta os aspectos de respostas 
ecológicas, comportamentais e adaptativas dessa espécie a seu determindado meio. 
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ABSTRACT 

In recent years, population declines of amphibians have been observed in different parts 
of the world. The process of fragmentation and destruction of habitats is considered the 
most threat to this diversity. Urbanization reduces species richness at assemblage of 
amphibian reproduction. Due to amphibians require a modest area for survival, some 
species can thrive in urban fragments. But small population sizes and isolation can 
cause the loss of genetic diversity and the extinction local. The advertisement calls are 
the most common vocalizations in anurans that primarily have the function to attract 
females and secondarily, serve to mediate aggressive interactions between males. For 
many species, individual reproductive success is directly proportional to the effort put in 
the corner. The variation between populations may be related to local adaptation, 
resource availability and reduced gene flow. This study aimed to test the following 
hypotheses: ( 1 ) Due to the effects of fragmentation and habitat destruction and 
urbanization , population sizes of Hypsiboas albopunctatus urban parks are smaller than 
the population size of rural populations , (2 ) There are  differences morphometric H. 
albopunctatus between rural and urban environments , and ( 3 ) Due to the change of 
social structure as a function of fragmentation and influence of urban noise , there are 
differences in vocalizations of H. albopunctatus between rural and urban environments . 
The H.  albopunctatus populations of urban and rural environments differ in population 
size , the body size and characteristics of the advertisement call. Urban populations 
were smaller than those of the rural environment. The results showed that populations 
are lower in smaller and changed urban fragments . Urban populations had a lower 
repetition rate of notes compared to rural environment . This fact may be related mainly 
to reduced population sizes and consequent behavioral change and structure of choirs of 
urban environments. It is unreasonable to reject the hypothesis that the sounds of car 
engines may influence the acoustic parameters of the corners of H. albopunctatus in 
urban environment. The population of H. albopunctatus Zoo vocalised in higher 
frequency bands and acoustic variable that is inversely related to body size of 
individuals as in other anurans. The population of this fragment was the one that 
differed from all others in both acoustic as morphometric characteristics. These results 
support the hypothesis that there are differences in the characteristics of the 
advertisement calls of Hypsiboas albopunctatus between rural and urban environments. 
The population of P. M. Jardim Botânico was the most distanced itself from the other 
urban populations in both acoustic and morphometric characteristics as the population 
size. This population was the most resembled the population characteristics of the rural 
environment. A same species of amphibian populations may have considerably 
differences in population structure, morphological and behavioral characteristics due to 
the fact that some are under the influence of the urban environment and other rural 
environment. The planning for the conservation of such populations requires more 
refined analysis that takes into account the aspects of ecological, behavioral and 
adaptive responses of this species in their specific environment. 



9 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos, declínios populacionais têm sido observados em diversas partes do 

mundo (Houlahan et al 2000). As principais causas para estes declínios são: destruição e 

fragmentação de habitats (Green 1997; Dodd & Smithe 2003), radiação ultra-violeta  

(Blasustein et al. 1998), doenças (Berger et al. 1998), chuva ácida (Beebee et al. 1990), 

espécies invasoras (Knapp & Matthews 2000) e variação climática global (Pounds et al. 1999). 

O processo de fragmentação e destruição de habitats é possivelmente a mais profunda 

alteração causada pelo homem ao meio ambiente (Paglia et al.  2006) e é considerado uma das 

maiores ameaças à biodiversidade (Fahrig 2003). Considerando os efeitos sinergéticos 

(incluindo as perdas e a degradação de hábitats) é um dos fatores que mais ameaçam a 

diversidade de anfíbios.  

Muitos estudos têm focado a destruição e fragmentação de habitats causadas 

pela agricultura ou pecuária (Vos et al. 2001). Todavia, o desenvolvimento urbano 

também apresenta um forte impacto sobre as populações naturais próximas e dentro das 

cidades (Miller & Hobbs 2002). A urbanização reduz a riqueza de espécies em 

assembléias em áreas de reprodução de anfíbios (Parris 2006). Contudo, como os 

anfíbios requerem uma área pequena para sua sobrevivência, algumas espécies podem 

ter sucesso em fragmentos urbanos (Gibbs 1998). Sendo assim, devido aos pequenos 

tamanhos populacionais e ao isolamento, podem sofrer perda de diversidade genética 

(Hitchings & Beebee 1998, Noël 2007) e “efeito gargalo” (Andersen 2004), podendo 

extinguir-se localmente. 

Gilpin & Soulé (1986) identificaram quatro processos que afetam a persistência 

de populações em fragmentos de habitat. Esses fatores foram denominados os quatro 

“vórtices” da extinção, que levam ao desaparecimento de populações locais: (a) 

aleatoriedade demográfica, que são as variações ao acaso nas características 

demográficas de uma população (e.g.: taxas de sobrevivência, taxa de recrutamento e 

razão sexual); (b) aleatoriedade ambiental, que são as variações ao acaso nas condições 

ambientais como flutuações ambientais e catástrofes naturais; (c) aleatoriedade genética, 

que se refere à perda de variabilidade genética que ocorre em populações isoladas e (d) 

perda de flexibilidade para respostas evolutivas, que se refere à perda de capacidade de 

uma população para responder adaptativamente às mudanças futuras do ambiente, 
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devido à perda de variabilidade genética. Quanto mais isoladas e menores forem as 

populações mais perigosos os efeitos dos “vórtices”.   

A redução de diversidade pela fragmentação ocorre por perda de habitat, e pelo 

isolamento e formação de “ilhas de habitat”, nas quais são esperadas extinções locais de 

espécies, as populações contidas nessas “ilhas de habitat” não são viáveis a longo prazo 

(Soulé, 1987). 

Após a fragmentação, as populações remanescentes são mais susceptíveis à 

variação temporal do tamanho populacional, o que aumenta a probabilidade de extinção 

(Reed & Hobbs 2004). As populações podem sofrer perda de alelos raros e diminuição 

da heterozigose por deriva genética e endogamia (Reed et al. 2003). 

Além disso, como diversidade genética representa uma adaptação da espécie, 

variabilidade genética reduzida pode diminuir a capacidade de uma população para 

responder a variações ambientais rápidas (Young et al. 1996) 

Poucos estudos têm investigado comparativamente a ocorrência e a abundância 

de espécies de anuros em ambientes urbanos e rurais (Gibbs et al 2005, Gagné & Fahrig 

2007). Como a capacidade de deslocamento dos anfíbios é pequena, uma vez que a 

maioria das espécies desloca-se menos de 1.000m (Smith & Green 2005), em uma 

paisagem dominada por construções e automóveis, este deslocamento é ainda menor, 

pois os anfíbios têm pouco sucesso de movimento em paisagens caracterizadas por uma 

malha de estradas de rodagem (Lehtinen et al. 1999), que frequentemente são barreiras 

para a dispersão e agentes de mortalidade (Cooke 1988) reforçando o isolamento 

populacional  ou causando extinções locais de anfíbios (Cooke 1988, Fahrig et al. 1995, 

Lehtinen et al. 1999, Carr & Fahrig 2001).  

Para muitas espécies, o sucesso reprodutivo individual é diretamente 

proporcional ao esforço empregado no canto e o canto pode sofrer alterações na taxa de 

repetição em função de ruídos antropogênicos (Sun & Narins 2005). 

Dentro deste contexto, populações de anfíbios de áreas urbanas podem ser 

estudadas como metapopulações ou como populações relictuais. Uma metapopulação é 

definida como um conjunto de populações conectadas por indivíduos que se movem 

entre elas (Hanski & Gilpin, 1991). Se a facilidade de movimentação entre e dentro dos 

fragmentos é a mesma, há uma única população da espécie. Se a movimentação entre os 

fragmentos não é impossível, mas é mais difícil do que dentro dos fragmentos, esse 

conjunto de populações diferenciadas, mas conectadas formam uma metapopulação. 
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Quando o fluxo de indivíduos entre fragmentos é impossível, e neste sistema 

populações podem ser perdidas via extinção local, essas são populações relictuais.  

As vocalizações dos anuros são importantes mecanismos para a manutenção do 

isolamento reprodutivo e de comunicação social (Lithojohn 1977; Wells 1977). Os 

cantos de anúncio são as vocalizações mais comuns em anuros que, primariamente, têm 

a função de atrair as fêmeas e secundariamente servem para mediar interações 

agressivas entre os machos (Wells 1988; Gerhardt 1994; Given 1999). A variação entre 

populações pode estar relacionada com a adaptação local, a disponibilidade de recursos 

e a redução do fluxo gênico (Giocoma & Castellano 2001). A frequência dominante e 

algumas características temporais podem apresentar variações capazes de separar 

populações de áreas geograficamente próximas (McClelland et al 1998). 

Estudos de variação geográfica mostraram diferenças significativas entre cantos 

de anúncio de populações de anfíbios de várias espécies isoladas (Castellano & 

Giacoma 1999; Castelano et al. 2000) porém, estudos de variações intra e inter 

populacionais de espécies de ampla distribuição, como Hypsiboas albopunctatus, são 

escassos (Heyer & Reid 2003). 

Este trabalho tem por objetivo testar as seguintes hipóteses:  

(1) Devido aos efeitos da fragmentação e destruição de habitat e da urbanização, 

os tamanhos populacionais de H. albopunctatus dos parques urbanos são menores que 

os tamanhos populacionais das populações rurais;  

(2) Devido aos efeitos da fragmentação e destruição de habitat e da urbanização, 

há diferenças morfométricas de H. albopunctatus entre os ambientes rurais e os 

ambientes urbanos, com indivíduos menores em ambientes urbanos;  

 (3) Devido à alteração da estrutura social em função da fragmentação e 

influência de ruídos urbanos, há diferenças nas vocalizações de anúncio de H. 

albopunctatus entre os ambientes rurais e os ambientes urbanos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Espécie escolhida 

 

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824), um anuro da família Hylidae, 

pertencente ao grupo de H. albopunctatus que inclui espécies que apresentam cabeça 

longa, rudimento do pólex bem desenvolvido, faltando o tubérculo metatarsal externo 

(Cei 1980). É uma perereca de porte médio a grande, que possui ampla distribuição no 

Brasil, sendo encontrada no Planalto Central, nos estados do Sul e em quase todos os 

estados do Sudeste, e no estado de Rondônia (Eterovick & Sazima 2004). Ocorre 

também no nordeste da Argentina (na província de Corrientes), no leste da Bolívia (no 

departamento de Santa Cruz) e no leste do Paraguai e no Uruguai, sendo, porém típica 

do bioma Cerrado (Frost 2007). Comporta-se como generalista no uso de hábitats 

(Brandão e Araújo 1998) e devido à sua adaptabilidade a ambientes recém-desmatados 

(Ramos & Gasparini 2004) e modificados por antropização (Eterovick e Sazima, 2004) 

sua distribuição geográfica está se ampliando. 

A coloração do corpo vai do amarelo ao marrom-claro e como característica 

distintiva possui pintas amarelas na face posterior das coxas e tanto os machos quanto 

as fêmeas possuem pré-pólex, mas este às vezes acha-se pouco evidente nas fêmeas. 

Possui uma faixa lateral escura no focinho na região abaixo dessa faixa, uma “máscara” 

- de coloração marrom-escura a negra (Ribeiro et al. 2005) (Figura 1).  

 

Figura 1: Indivíduo macho de Hypsiboas albopunctatus 
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Indivíduos H. albopunctatus podem ser observados em vegetações arbustivas 

próximas a áreas alagadas, permanentes ou temporárias e às margens de riachos (Toledo 

et.al. 2003).  Os machos vocalizam a partir de ramos das vegetações arbustivas ou 

emergentes ou do solo. Geralmente os machos cantores vocalizam em duetos, trios ou 

quartetos, com o corpo em posição horizontal ou com a cabeça levemente voltada para 

cima (Bastos et al., 2003). 

O canto de anúncio de H. albopunctatus apresenta estrutura pulsionada e está 

descrito em Cardoso (1981), Haddad et al. (1988), Heyer et al. (1990), De la Riva et al. 

(1997), Bastos et al. (2003), Clemente (2008).    

 

2.2. Descrição da área de estudo  

A bacia do rio Meia Ponte ocupa cerca de 10% do território goiano e abriga hoje 

quase 50% da população do Estado de Goiás. Essa concentração humana se deve ao 

processo acelerado de urbanização e de crescimento demográfico causados pela 

mecanização do campo e desenvolvimento industrial ocorridos na região a partir da 

década de 60 (Semarh/GO 2007).  

O presente estudo foi realizado em oito represas artificiais de córregos de 

tributários do Rio Meio Ponte: quatro represas em parques urbanos na Cidade de 

Goiânia (com função paisagística e recreativa) e outras quatro em ambiente rural na 

Fazenda Carapina, município de Goianápolis, que servem de reservatórios para a 

irrigação de lavouras e dessedentação de gado bovino. 

Na tabela 1 são apresentadas as localizações, características fitofisionômicas, 

áreas totais e percentuais de áreas florestadas, bem como a área de uso de H. 

albopunctatus nos ambiente rural e urbano. A figura 2 mostra as unidades amostrais dos 

dois ambientes através de imagens de satélite do programa Google Earth.  
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Figura 2: Vista aérea das Unidades Amostrais:  (A) ambiente rural, (B) ambiente urbano 

 

 

(A) 

(B) 
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Tabela 1: caracterização dos pontos amostrais das áreas rural e urbana 

UA Parque 

Municipal 

Área total em ha e 

percentual estimado de 

área florestada 

Coordenadas 

geográficas  

 

Tipologia vegetal e 

condição de preservação 

Área de uso de H. albopunctatus 

 

1 

 

Não 

837; 30% 

 

 

16º32'51,7"S; 
049º06'29,0"W 

Estreita faixa de mata de 

galeria muito alterada 

entre pastagens e culturas 

agrícolas 

 

Borda da mata e na cabeceira da 

represa principalmente empoleira 

em  “taboas” Typha sp 

 

2 

 

Não 

 

16º33'01,0"S; 
049º06'27,9"W 

Estreita faixa de mata de 
galeria muito alterada 
entre pastagens e culturas 
agrícolas 

 

Toda a represa principalmente 

empoleira em  “taboas” Typha sp 

 

3 

 

Não 

 

16º33'0,15"S; 
0,49º06''15'2"W 

Estreita faixa de mata de 
galeria muito alterada 
entre pastagens e culturas 
agrícolas 

 

Toda a represa principalmente 

empoleira em  “taboas” Typha sp 

 

4 

 

Não 

 

16º31,1'16,4"S; 
049º05'56,2"W 

Estreita faixa de mata de 
galeria muito alterada 
entre pastagens e culturas 
agrícolas 

 

Toda a represa principalmente 

empoleira em  “taboas” Typha sp 

 

5 

 

Areião 

 

16,5; 45% 

 

16º42'27,8"S; 

049º15'23,7"W 

 

Floresta Estacional Semi-

decidual e Mata de 

Galeria, muito alteradas 

 

Borda de mata em pequena 

represa  

 

6  

 

Jardim Botânico 

 

100; 65% 

 

16º43'15,7"S; 

049º15'15,7"W 

 

Floresta Estacional Semi-

decidual e Mata de 

Galeria, alterada 

 

 Cabeceira da represa próxima à 

nascente principalmente 

empoleira em  “taboas” Typha sp  

 

7  

 

Vaca Brava 

 

7; 30% 

 

16º42'33,8"S; 

049º16'13,1"W 

 

Floresta Estacional Semi-

decidual, muito alterada 

 

Borda e interior da mata próximo 

à represa 

 

8  

 

Jardim 

Zoológico 

 

28,5, 45% 

 

16º40'59,7"S; 

049º16'14,4"W 

 

Floresta Estacional Semi-

decidual e Mata de 

Galeria, muito alteradas 

 

Remansos de córrego com Mata 

de Galeria à montante da represa 

e próximo à nascente  

 

As quatro unidades amostrais (UA) de área rural estão localizadas em pequenos 

represamentos de córregos da antiga Fazenda Carapina, na Zona de Amortecimento do 

Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP, no município de Goianésia), 

denominadas UA1, UA2, UA3, e UA4 (Figura 3). Uma característica comum dessas 

represas é a presença da espécie de macrófita aquática invasora Thypha sp que ocupa 

quase todo o espelho d’água das represas. 
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Figura 3: Corpos d’água amostrados nos ambientes rurais (A) UA1, (B) UA2, (C) UA3 

e (D) UA4. Observe a presença de “taboa” Thypha sp nas represas. 

 

O plano diretor original de Atílio Corrêa Lima, para a cidade de Goiânia, 

aprovado pelo Decreto-lei nº. 90-A, de 1938, determinava uma área capaz de comportar 

50.000 habitantes, e incluía também a criação de áreas naturais com o intuito de 

preservar as nascentes dos córregos Botafogo, Vaca Brava e Anicuns, tributários do rio 

Meia ponte (Decreto-lei nº. 90-A, de 1938). A estimativa do IBGE para a população de 

Goiânia em 2007 é de 1.244.645 habitantes em uma área de 739 km² (IBGE, 2009) e 

uma frota de 768.697 veículos automotores (SEPLAN-GO 2007). Esse processo 

acelerado de crescimento demográfico da cidade reduziu, fragmentou, alterou 

(Sant’Ana  2004, 2005, 2007) e isolou essas áreas naturais, embora canais de drenagem 

possam facilitar movimentação de anfíbios em uma paisagem hostil (Mazerolle 2004).  

(C) (D) 

(A) (B) 
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Figura 4: Corpos d’água amostrados nos ambientes urbanos (A) UA5, (B) UA6, (C) 

UA7 e (D) UA8.  

 

2.3. Estimativa dos tamanhos populacionais 

 

Para a estimativa dos tamanhos populacionais foi utilizada a técnica de marcação, 

captura e recaptura (MCR) e as populações amostradas foram consideradas como 

populações fechadas. Populações fechadas no contexto de estimativa de parâmetros 

populacionais são aquelas em que não há nascimento, morte, emigração e imigração de 

indivíduos durante o período de amostragem (Fernandez 1995). 

O estimador mais simples de captura e recaptura é o de Lincoln-Peterson e 

baseia-se em duas ocasiões de captura. A acurácia desse estimador depende de quatro 

pressupostos: 1. A população é fechada; 2. a marcação não altera a probabilidade de 

captura; 3. a probabilidade de captura é a mesma para indivíduos marcados e não 

marcados e 4. as marcas não são perdidas (Fernandez 1995). Todos esses pressupostos 

foram assumidos.  

(C) (D) 

(A) (B) 
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Para as estimativas dos tamanhos populacionais foi utilizado programa Mark no 

padrão “closed capture models”, como descrito em Otis et al. (1978) com três eventos 

de captura e com probabilidade de captura constante.  

O método de marcação utilizado foi o de amputação de artelhos (Donnelly et al., 

2001). As falanges distais dos indivíduos foram cortadas com tesoura cirúrgica 

previamente esterilizada e a ferida tratada com anticéptico de uso tópico. Após esses 

procedimentos o indivíduo era imediatamente devolvido ao local de captura. 

Todos os procedimentos de captura, coleta, marcação e gravação de imagem e de 

som em campo foram autorizados pelo Instituto Chico Mendes de conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). O acesso noturno aos Parques Municipais foi autorizado pela 

Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) e o acesso às Unidades Amostrais rurais 

autorizados pelos respectivos proprietários. 

  

2.4. Morfometria 

 

As seguintes variáveis morfométricas de machos cantores de H. albopunctatus 

foram medidas com paquímetro digital (precisão de 0,01mm): comprimento rostro-

cloacal (CRC), comprimento da cabeça (CC), largura da cabeça (LC), largura do braço 

(LBR), largura do antebraço (LAB), comprimento do fêmur (CF), comprimento da tíbia 

(CT) e comprimento do pé (CP). Foram medidos 89 indivíduos. As medidas foram 

adaptadas de Duellman (1970) e Cei (1980) para indivíduos vivos (Figura 5) e foram 

apresentadas em milímetros. Algumas outras medidas, tais como diâmetro do tímpano, 

não foram realizadas, pois a retirada dos indivíduos em pontos amostrais urbanos 

poderia interferir significativamente na estrutura do coro, que em algumas UAs eram 

muito reduzidos. 
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Figura 5: Visão ventral de indivíduo de Hypsiboas albopunctatus mostrando esquema 

das medidas morfométricas tomadas do animal vivo: CRC = comprimento rostro-

cloacal; CC = comprimento da cabeça; LC = largura da cabeça; LAB = largura do 

antebraço; LBR = largura do braço; CF = comprimento do fêmur; CT = comprimento da 

tíbia; CP = comprimento do pé. 

 

2.5. Vocalizações 

 

 A gravação das vocalizações de anúncio de H. albopunctatus foi realizada em 

campo, nos meses de dezembro de 2007 a abril de 2008 e no mês de fevereiro de 2009, 

nas três primeiras horas após o ocaso. Os machos cantores foram localizados, com 

auxílio de lanterna, através de suas vocalizações. A metodologia utilizada foi animal 

focal, que consiste em observar um único indivíduo em um intervalo de tempo definido, 

quando são registrados os comportamentos exibidos durante a observação (Del-Claro 

2004). Foi utilizado um gravador digital Marantz PMD 660 acoplado a um microfone 
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Senheiser ME66, posicionado a 50 cm do indivíduo vocalizante. Cada gravação 

realizada teve duração de três minutos e foram analisados os cinco primeiros cantos de 

cada gravação. Foram realizadas 91 gravações e 409 cantos foram analisados. As 

gravações foram transferidas para computador PC Core 2 duo com freqüência de 

entrada de 22 kHz e resolução de 16 bits. As vocalizações foram então analisadas no 

software Avisoft-SASLab Light com os parâmetros FFT 256 pontos, frame de 100%, 

overlalp de 98,43% e window flat top a uma frequência de amostragem de 8.000 Hz e 

16 bits . Os oscilogramas e espectros de potência foram confeccionados com utilização 

do programa Cool Edit 1996.  

Os parâmetros acústicos analisados foram a taxa de repetição do canto (número 

de cantos por minuto), a taxa de repetição da nota (número de notas por minuto), a 

duração do canto, o número de notas por canto, a duração da nota, o número de pulsos 

por nota, a duração do pulso, a primeira faixa de freqüência e a segunda faixa de 

freqüência (Figura 6).  

 

 

 

 

T (S):                                                    0,5 1,0 1,5 

Figura 6: Esquema dos parâmetros acústicos analisados das vocalizações de anúncio de 

Hypsiboas albopunctatus.  

 

A terminologia utilizada seguiu Wells (1977), Haddad (1995) e Gerhardt (1998). 

As medidas de comprimento rostro-cloacal (CRC) e de massa dos indivíduos gravados 

foram tomadas com um paquímetro digital (precisão de 0,01 mm) e balança digital 

Pulso 

    Duração do canto 

   Duração da nota  
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(precisão de 0,05 g). A temperatura do ar foi aferida com termômetro digital (precisão 

de 0,05) imediatamente ao final de cada gravação. Também foi anotado o número de 

machos no coro em cada gravação. As gravações estão depositadas no Arquivo Sonoro 

do Laboratório de Comportamento Animal do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Goiás.   

 

2.6. Análise estatística 

 

Para analisar as diferenças entre tamanhos populacionais de meio urbano e rural 

fez-se uso do Algortimo de Monte-Carlo. Tal método se baseia em uma abordagem 

estatística na qual a distribuição de probabilidades para a estatística do teste é construída 

através de combinações aleatórias geradas a partir do próprio conjunto de dados. A 

vantagem de se utilizar tal abordagem é que seus pressupostos são apenas dois: as 

amostras são independentes e a estatística escolhida representa bem o efeito que se quer 

medir (Gotelli & Ellison 2004). 

As diferenças nos padrões de canto de anúncio e morfométricas entre os 

indivíduos foram visualizadas através de Escalonamento Multidimensional Não-Métrico 

(NMDS, Legendre & Legendre, 1998). Esta análise possibilita visualizar a semelhança 

entre os indivíduos por meio de suas distâncias nos gráficos de ordenação (assim, 

quanto mais próximos estiverem dois ou mais indivíduos, mais semelhantes eles são). A 

NMDS foi realizada através de uma matriz de distância euclidiana. 

Para avaliar se os indivíduos capturados na região urbana diferenciam dos 

indivíduos capturados na região rural em relação às características do canto de anúncio 

e morfométricas, uma matriz de distância euclidiana entre os indivíduos ordenados 

(scores dos NMDS) foi utilizada em uma análise MRPP (Multi Response Permutation 

Procedure, McCune & Grace 2002). Esta análise testa se existe diferença significativa 

entre dois ou mais grupos de unidades de amostragem, fornecendo assim uma estatística 

A (A = 1 se todos os itens são idênticos dentro dos grupos; A = 0 quando a 

heterogeneidade dentro dos grupos se iguala ao esperado pelo acaso; A < 0 quando 

existe mais heterogeneidade dentro dos grupos do que o esperado ao acaso) e sua 

significância P (neste caso, baseada em 10.000 aleatorizações). 
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A força dos agrupamentos também foi avaliada por meio de uma Classification 

Strengh (CS, Van Sickle & Hughes, 2000). Esta análise mede a força de uma 

classificação (CS) calculando a diferença entre a similaridade média dentro dos grupos 

(W) e entre os grupos (B) e sua significância P (neste caso, foram utilizadas 10.000 

aleatorizações) (Heino & Mykra, 2006). Valores elevados de CS indicam fortes 

classificações, ou seja, elevadas similaridades médias dentro dos grupos e baixas entre 

os grupos. 

Foram realizadas Análises de Variância Univariada (ANOVA) para as 

características morfométricas e de cantos de anúncio.  A ANOVA permite a 

comparação entre as médias e os centróides oriundos das diversas populações e a 

determinação do grau de significância das diferenças entre essas médias (Gotelli & 

Ellison, 2004). 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Distâncias entre as Unidades Amostrais 

A distância média entre os dois conjuntos de UA (rural e urbano) foi de 24Km. 

Em média, cada corpo d’água do ambiente rural distava entre si 809m ± 390m e as do 

ambiente urbano de 2.795m ± 1.194m. A tabela 2 apresenta as distâncias entre cada UA.  

 
Tabela 2: Distâncias (m) entre as Unidades Amostrais (UA) onde os estudos foram 
realizados.  
 
 

  Unidades Amostrais 

Unidades  
Amostrais 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 - 364 640 1360     
2  - 590 1180     
3   - 720     
4    -     
5     - 2002 1510 3073 
6      - 2372 4937 
7       - 2874 
8        - 
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3.2. Estimativas dos tamanhos populacionais 

 

Os resultados das estimativas dos tamanhos populacionais de Hypsiboas 

albopunctatus nas oito Unidades Amostrais são apresentados na tabela 3. As UA que 

apresentaram os maiores tamanhos populacionais foram as do ambiente rural (UA3=63 

e UA4=111). As UAs do ambiente urbano (UA5=18 E UA7=21) apresentaram os 

menores tamanhos populacionais. As populações urbanas e rurais diferiram 

significativamente nos tamanhos populacionais, que foram menores no ambiente urbano 

(Figura 7). 

 

 

 

 

Figura 7: Comparação entre tamanhos populacionais de ambiente urbano e rural por 
meio de Algortimo de Monte-Carlo. Média das estimativas de tamanho populacional no 
ambiente rural= 65,25 e Urbano= 33,75. D representa o módulo das diferenças entre 
médias e F a freqüência (numero de vezes que cada resultado ocorreu). Módulo da 
Diferença entre as médias= 31,5 (valor observado). Número de aleatorizações = 1000.  

 

 

 

 

 

valor observado 

P =  0,026 
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Tabela 3: estimativa dos tamanhos populacionais nos ambientes rural e urbano.  

Ambiente 

 

Unidade 

Amostral 

 

Data Número total de 

capturas no dia 

Estimativa do tamanho populacional  ±  

desvio padrão 

Rural 

 

1 
 

13/4/2008 

 

3 
30 ± 3,82 

17/4/2008 5 

24/4/2008 3 

 

2 
 

11/4/2008 

 

5 
51 ± 2,52 

12/4/2008 7 

19/4/2008 10 

 

3 
 

12/2/2009 

 

10 
69 ± 7,03 

19/2/2009 13 

24/2/2009 13 

 

4 

 

 
21/2/2009 

 

21 111 ± 7,98 

 23/2/2009 16 

28/2/2009 21 

Urbano 

5 

 
17/1/2008 

 

3 
18 ± 0,68 

21/1/2008 2 

29/1/2008 2 

 

6 

20/1/2008 
 

6 45 ± 1,78 

 22/1/2008 10 

24/1/2008 4 

7 

 
08/1/2008 

 

3 
21 ± 1,18 

10/1/2008 2 

16/1/2008 3 

 

8 

 
25/3/2008 

 

4 
51 ± 2,81 

28/3/2008 11 

31/3/2008 10 
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3.3. Morfometria 

  

 As medidas do CRC das populações analisadas estão de acordo com os 

autores (Cardoso 1981; Heyer et al. 1990; Bastos et al. 2003; Clemente 2008). A tabela 

4 mostra que todas as medidas registradas são correlacionadas com o CRC.  

 

Tabela 4: Matriz de correlação de Pearson entre as variáveis morfométricas de 

Hypsiboas albopunctatus. Em vermelho as correlações significativas, p < 0,05. CRC = 

comprimento rostro-cloacal; CC = comprimento da cabeça; LC = largura da cabeça; 

LAB = largura do antebraço; LBR = largura do braço; CF = comprimento do fêmur; CT 

= comprimento da tíbia; CP = comprimento do pé.  

 

 M CRC CC LC LAB LBR CF CT CP 

 M  1,00 0,79 0,81 0,81 0,59 0,59 0,81 0,73 0,72 

CRC 0,79 1,00 0,86 0,79 0,59 0,54 0,85 0,81 0,82 

CC 0,81 0,86 1,00 0,80 0,54 0,54 0,83 0,81 0,84 

LC 0,81 0,79 0,80 1,00 0,58 0,57 0,85 0,77 0,74 

LAB 0,59 0,59 0,54 0,58 1,00 0,49 0,54 0,42 0,44 

LBR 0,59 0,54 0,54 0,57 0,49 1,00 0,57 0,35 0,46 

CF 0,81 0,85 0,83 0,85 0,54 0,57 1,00 0,86 0,85 

CT 0,73 0,81 0,81 0,77 0,42 0,35 0,86 1,00 0,78 

CP 0,72 0,82 0,84 0,74 0,44 0,46 0,85 0,78 1,00 
 

 

As populações UA7 e UA8 apresentaram as menores medidas morfométricas 

(Figura 8).  
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F(7, 238)=16,895, p<0,001

1 2 3 4 5 6 7 8

Local

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

C
o

m
pr

im
en

to
 r

os
tr

o-
cl

oa
ca

l (
m

m
)

  

Figura 8: ANOVA realizada para o (CRC) comprimento rostro-cloacal (variável 

dependente) de machos cantores de Hypsiboas albopunctatus analisadas nas oito 

unidades amostrais (variável categórica). As UAs de 1 a 4 correspondem ao ambiente 

rural e as UAs de 5 a 8 aos ambientes urbanos. Os círculos correspondem às médias e as 

barras verticais aos intervalos de confiança (0,95). 

Os resultados obtidos através do NMDS (Legendre & Legendre 1998) 

permitiram visualizar por meio das distâncias no gráfico (figura 9) que há diferenças 

morfométricas entre os grupos urbanos e rurais, corroborados pela MRPP: A = 0.256 e 

P < 0.0001 e pela Classification Strengh: P < 0.0001 (ver tabelas 5 e 7). 

Os resultados obtidos com a Força de Classificação corroboram os da MRPP. 

Segundo a CS, os indivíduos rurais e urbanos diferem em relação às suas características 

morfométricas. 
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Figura 9 - Resultados do Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS), 
ordenando 86 indivíduos de Hypsiboas albopunctatus em relação às suas características 
morfométricas. Símbolos brancos representam indivíduos de unidades amostrais (UA) 
do ambiente rural ( = UA1; � = UA2; � = UA3; � = UA4) e símbolos pretos 
representam ambiente urbano: (� =UA5; � = UA6; � = UA7 e � = UA8).  
 
Tabela 5 – Correlações de Pearson entre as variáveis morfométricas e os dois primeiros 
eixos do NMDS. 

. Eixo 1 Eixo 2 
CRC -0.97 -0.22 
CT -0.97 0.18 
CF -0.93 0.28 
CC -0.91 0.02 
CP -0.89 0.23 
LC -0.85 0.12 
M -0.85 0.08 

LAB -0.58 -0.18 
LBR -0.57 0.00 

 

Os resultados da MRPP para os eixos 1 e 2 do NMDS foram A = 0.256 e P < 

0.0001. 
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3.4. Variações acústicas  
 
 

As características de cantos de anúncio analisadas são similares às descritas por 

outros autores (Cardoso 1981; Heyer et al. 1990; Bastos et al. 2003; Clemente 2008). 

 

Os resultados obtidos através do NMDS (Legendre & Legendre 1998) 

demonstram que há diferenças nos cantos de anúncio de H. albopunctatus entre os 

grupos urbanos e rurais, corroborados pela MRPP: A = 0.1633 e P < 0.0001 e pela 

Classification Strengh: P < 0.0001 (Figura 10) (ver tabelas 6 e 7). Essa diferença é mais 

bem visualizada no eixo 1, no qual estão representados os parâmetros intrínsecos dos 

cantos de anúncio analisados.   

 

Eixo 1

E
ix

o
 2

(+)

(+)(+)(+)

1ªFF - PT/N - N/C - DC

N°MC - CRC - DN

T TRN

Stress = 16,7

 
Figura 10: Resultados do Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS), 
ordenando 92 indivíduos de Hypsiboas albopunctatus em relação às suas características 
de canto. Símbolos brancos representam indivíduos de unidades amostrais (UA) do 
ambiente rural ( = UA1; � = UA2; � = UA3; � = UA4) e símbolos pretos 
representam ambiente urbano: (� =UA5; � = UA6; � = UA7 e � = UA8). 
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Tabela 6. Correlações de Pearson entre as variáveis de canto e os dois primeiros eixos 
do NMDS. 
 

 Eixo 1 Eixo 2 
TRN -0.49 -0.18 
NºMC -0.30 -0.41 
CRC -0.15 -0.54 
T 0.03 0.72 
2ªFF 0.33 0.29 
DN 0.34 -0.40 
1ªFF 0.46 0.49 
PT/N 0.74 -0.21 
N/C 0.78 -0.32 
DC 0.81 -0.45 

 

Os resultados da MRPP para os eixos 1 e 2 do NMDS foram A = 0.1633 e P < 

0.0001.  

 

Tabela 7: Força de classificação (CS). CS = W – B; B = entre populações; W = dentro 

das populações 

Variável B W CS P 

Canto  2.95 2.48 -0.47 0.0001 

Morfometria 7.67 6.23 -1.44 0.0001 

 

Dos parâmetros acústicos analisados o que mais claramente diferenciou as 

populações urbanas das populações rurais foi a taxa de repetição de notas (notas por 

minuto) como pode ser visto na figura 10. A figura 12 mostra que o número de machos 

presentes nos coros nas populações urbanas foi significativamente menor, muitas das 

gravações obtidas no ambiente urbano foram de machos cantores vocalizando sozinhos.  

Os resultados obtidos com a Força de Classificação corroboram os da MRPP. 

Segundo a CS, os indivíduos rurais e urbanos diferem em relação às suas características 

de canto de anúncio. 
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F(7, 85)=5,116, p,0,001
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Figura 11: ANOVA realizada para a taxa de repetição de notas (variável dependente) 
dos cantos de anúncio de Hypsiboas albopunctatus analisadas nas oito unidades 
amostrais (variável categórica). As UAs de 1 a 4 correspondem ao ambiente rural e as 
UAs de 5 a 8 aos ambientes urbanos.  
 

 

Figura 12: Comparação entre o número de machos de Hypsiboas albopunctatus 
presentes nos coros de ambiente urbano e rural por meio de Algorítimo de Monte-Carlo. 
Média dos tamanhos dos coros no ambiente rural= 20,35 indivíduos e Urbano= 4,56  
indivíduos. D representa o módulo das diferenças entre médias e F a freqüência (numero 
de vezes que cada resultado ocorreu). Módulo da Diferença entre as médias = 15,79 
(valor observado). Número de aleatorizações = 1000.  

P = 0,00 
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 A população da UA8 apresentou a primeira e a segunda faixa de freqüência 

mais altas (Figuras 13 e 14) e essa variável acústica está inversamente relacionada com 

o tamanho corporal dos indivíduos, como os de outras espécies de anuros (Ryan 1985; 

Sulivan & Wagner 1988;  Ryan & Wilczynski 1991; Giocoma et al 1997). 

F(7, 407)=27,817, p<0,001
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Figura 13: ANOVA realizada para a 1ª faixa de frequência (variável dependente) dos 
cantos de anúncio de H. albopunctatus analisadas nas oito unidades amostrais (variável 
categórica). As UAs de 1 a 4 correspondem ao ambiente rural e as UAs de 5 a 8 aos 
ambientes urbanos. Os círculos correspondem às médias e as barras verticais aos 
intervalos de confiança (0,95).   
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F(7, 406)=12,494, p<0,001
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Figura 14: ANOVA realizada para a 2ª faixa de frequência (variável dependente) dos 
cantos de anúncio de H. albopunctatus analisadas nas oito unidades amostrais (variável 
categórica). As UAs de 1 a 4 correspondem ao ambiente rural e as UAs de 5 a 8 aos 
ambientes urbanos. Os círculos correspondem às médias e as barras verticais aos 
intervalos de confiança (0,95).   

 

4. DISCUSSÃO  

A maioria das espécies de anfíbios desloca-se menos de 1.000m (Smith & Green 

2005). Considerando as menores distâncias entre as UAs rurais, 809m ± 390m, a 

homogeneidade e a permeabilidade da matriz nesse ambiente, é razoável supor que 

estejam ocorrendo fluxos de indivíduos entre as mesmas. Essa razoabilidade não se 

aplica às populações dos parques urbanos, cujas distâncias entre os fragmentos são 

maiores, 2.795m ± 1.194m, e a matriz é inóspita, o que compromete o fluxo e a 

dispersão de indivíduos (Gibbs, 1998).  

 

4.1. Tamanhos populacionais 

 

Os resultados das estimativas de tamanhos populacionais corroboram a hipótese 

(1) de que as populações rurais são maiores que as populações urbanas (Figura 7, ver 

tabela 3). Os resultados demonstram que as populações são menores nos fragmentos 

urbanos menores e mais alterados, UA5 e UA7 (Tabela 1). 

Fragmentos urbanos maiores e mais íntegros, como as UAs 6 e 8, podem 

sustentar maiores populações de anfíbios, podem promover o sucesso reprodutivo e 
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diminuir a probabilidade de extinção local, todavia a redução da taxa de dispersão entre 

os fragmentos pode reduzir o número de espécies de anfíbios persistindo nesses 

ambientes (Parris, 2006).     

  Hitchings & Beebee (1998) testaram a taxa de sobrevivência de girinos de Bufo 

bufo em ambientes urbano e rural e concluíram que a sobrevivência foi baixa em 

tamanhos populacionais muito reduzidos em ambientes urbanos. Esse fato está 

relacionado com a perda de diversidade genética em populações muito reduzidas. Com 

tamanhos populacionais reduzidos, considerando-se o efeito sinergético dos vórtices de 

extinção, a permanência de H. albopunctatus nos fragmentos aqui analisados, pode estar 

seriamente comprometida. 

 

4.2. Morfometria 

 

Os resultados obtidos através do NMDS (Legendre & Legendre 1998) 

permitiram visualizar por meio das distâncias no gráfico (figura 9) que há diferenças 

morfométricas entre os grupos urbanos e rurais, corroborados pela MRPP: A = 0.256 e 

P < 0.0001 e pela Classification Strengh: P < 0.0001 (ver tabelas 5 e 7). No entanto, 

visualizando separadamente os indivíduos das populações a separação de grupos entre 

as populações rurais não é clara, evidenciando uma maior homogeneidade morfométrica 

entre os indivíduos rurais e grande heterogeneidade entre as populações urbanas, o que 

deve ser um indicativo de menor deslocamento de animais entre as UAs urbanas, pois 

os anfíbios têm pouco sucesso de movimento em paisagens caracterizadas por uma 

malha de estradas de rodagem e outras superfícies impenetráveis (Lehtinen et al. 1999), 

que frequentemente são barreiras para a dispersão e agentes de mortalidade (Cooke 

1988) reforçando o isolamento populacional.  

Os resultados da Anova e do NMDS (Figuras 8 e 9) corroboram parcialmente a 

hipótese (3) de que há diferenças morfométricas entre as populações urbanas e rurais de 

H. albopunctatus, provavelmente pela menor disponibilidade de recursos nesses 

ambientes ou por efeito do isolamento. 

 

4.3. Variações acústicas 

 Como foi sugerido por Bastos et al (2003) para Hypsiboas albopunctatus há um 

aumento do número de notas por unidade de tempo, devido ao incremento do número de 
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machos no coro e ao fato de os machos serem mutuamente estimulados . Martins & Jim 

(2004) para Dendropsophus jimi e D. eliane mostraram diferenças nas taxas de 

repetição de notas no início da vocalização e durante a vocalização em coro.  

As populações urbanas apresentaram uma menor taxa de repetição de notas 

comparado ao ambiente rural (Figura 11). Esse fato pode estar relacionado com os 

tamanhos populacionais reduzidos e a consequente alteração comportamental e de 

estrutura dos coros dos ambientes urbanos. A cidade de Goiânia tem mais de 1.250.000 

habitantes (IBGE, 2009) e uma frota de mais de 750.000 veículos automotores 

(SEPLAN-GO 2007). Sun & Narins (2005) verificaram que os barulhos causados por 

sons antropogênicos oriundos de motores de veículos alteram a taxa de repetição de 

cantos.  Eles testaram o efeito de playback do barulho de aviões e motocicletas em uma 

assembléia de anuros na Tailândia. Em resposta a esses estímulos as espécies Microhyla 

butleri, Rana nigrovittata e Kaloula pulchra diminuíram significativamente a taxa de 

canto. Já a espécie Rana taipehensis aumentou consistentemente a taxa de repetição de 

canto. Quando toda a assembléia parava de cantar durante o estímulo, o canto de Rana 

taipehensis surgia e destacava-se do ruído de fundo. 

Não é razoável descartar a hipótese de que os sons de motores de veículos 

possam influenciar nos parâmetros acústicos dos cantos de Hypsiboas albopunctatus no 

ambiente urbano.  

Além do contexto social, parâmetros acústicos podem estar relacionados com o 

comprimento rostro-cloacal do macho cantor (Bastos et al 2003, Giason & Haddad 

2006). A população da UA8 apresentou a primeira e a segunda faixa de freqüência mais 

altas (Figuras 13 e 14) e essa variável acústica está inversamente relacionada com o 

tamanho corporal dos indivíduos como em outros anuros (Ryan 1985; Sulivan & 

Wagner 1988;  Ryan & Wilczynski 1991; Giocoma et al 1997). A população desse 

fragmento foi a que mais se diferenciou de todas as outras, tanto nas características 

acústicas quanto morfométricas. Esses resultados corroboram a hipótese (2) de que há 

diferenças nas características de cantos de anúncio de Hypsiboas albopunctatus entre os 

ambientes rurais e urbanos.   

A população do fragmento UA6 foi a que mais se distanciou das outras 

populações urbanas tanto nas características acústicas e morfométricas quanto no 

tamanho populacional. Foi a população urbana que mais se aproximou das 

características das populações do ambiente rural. Esse fato é uma contribuição 
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importante para a biologia da conservação, pois o Parque Municipal Jardim Botânico é 

dos ambientes urbanos amostrados o que possui a maior área e o melhor estado de 

conservação.  

Os outros ambientes urbanos muito reduzidos e muito alterados (Sant’Ana  

2004, 2005) podem ter grande importância para função paisagística e recreativa, mas 

não são apropriados para a conservação de populações de anfíbios, pois alterações de 

habitats decorrentes do manejo, da introdução de espécies, da visitação pública, da 

iluminação noturna, podem, mesmo para uma espécie generalista e pouco exigente 

como H. albopunctatus oferecer restrições importantes para a persistência dessas 

populações.    

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As populações de Hypsiboas albopunctatus de ambientes urbanos e rurais 

diferiram nos tamanhos populacionais, nos tamanhos corporais e nas características do 

canto de anúncio.  Uma mesma espécie de anfíbio pode possuir populações que diferem 

consideravelmente em estrutura populacional, características morfológicas e 

comportamentais devido ao fato de algumas estarem sob influência de ambiente urbano 

e outras de ambiente rural. Isso implica na necessidade de se pensar em cenários e 

estratégias muito distintos para populações urbanas e rurais, ao pensar em problemas de 

conservação para a espécie. Assim, futuros planos conservação e de manejo de tais 

populações requerem análises mais refinadas de viabilidade populacional que precisam 

ser levadas em conta, não apenas considerando-se características gerais da espécie, mas 

principalmente os aspectos de respostas ecológicas, comportamentais e adaptativas 

dessa espécie a um dado meio. 
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