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Uso do espaço, dieta, atividade e morfometria de Scinax pachycrus (Miranda-
Ribeiro, 1937) e Scinax x-signatus (Spix, 1824) (Amphibia; Hylidae) em uma área de 
Caatinga do alto sertão sergipano. 
 

Resumo – espécies simpátricas podem coexistir se explorarem habitats ou microhabitats distintos, se 

utilizarem diferentes recursos tróficos e/ou forem ativas em períodos diferenciados. As populações de 

Scinax pachycrus e Scinax x-signatus co-ocorrem e foram estudadas na Unidade de Conservação 

Monumento Natural Grota do Angico entre Janeiro e Dezembro de 2010. O objetivo do estudo foi verificar 

como os congêneres partilham os recursos espaciais e alimentares. Informações sobre os períodos de maior 

ocorrência, ao longo do ano, horários de atividade e morfometria também foram trabalhados. As duas 

espécies diferiram em relação ao uso dos hábitats, microhábitats, alturas de empoleiramento, estrato 

predominante da vegetação nos locais onde foram encontradas, proporções numéricas e volumétricas de 

presas ingeridas, períodos do ano em que foram mais frequentes e nos horários de atividade. Scinax 

pachycrus foram mais frequentes em poças formadas ao longo de um riacho com predomínio do estrato 

arbustivo. Nesses locais foram observadas normalmente sobre as folhas de bromélias ou na superfície das 

rochas, ocupando poleiros um pouco mais altos que o seu congênere. Foram mais ativas entre as 18 e 20 h. 

Em relação à dieta, as principais presas utilizadas por S. pachycrus foram aranhas besouros e larvas de 

insetos. Pequenas diferenças nas proporções numéricas e volumétricas das presas ingeridas foram 

observadas entre os machos e as fêmeas dessa espécie. Já S. x-signatus foram mais observadas em lagoas, 

com predomínio de herbáceas, onde ocupavam principalmente o solo ou a superfície das rochas. Estiveram 

ativas principalmente entre as 20 e 23 h e os itens alimentares mais importantes para essa espécie foram 

larvas de insetos, coleópteros e ortópteros. Scinax x-signatus é ligeiramente maior que S. pachycrus, e 

ambas as espécies apresentaram fêmeas de maior porte que os machos. Diferenças no uso dos recursos 

espaciais, dieta, períodos de maior ocorrência, atividade e na morfometria parecem contribuir para a 

coexistência das espécies na área estudada.  

 

Palavras –chave: ecologia, nicho, recursos, anuros, Caatinga 
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Space use, diet, activity and morphology of Scinax pachycrus (Miranda-Ribeiro, 
1937) and Scinax x-signatus (Spix, 1824) (Amphibia, Hylidae) in a Caatinga area of 
the high backcountry of Sergipe.   
 

Summary - sympatric species can coexist to explore different habitats or microhabitats, different trophic 

resources are used and / or are active in different periods. Populations of Scinax pachycrus and Scinax x-

signatus co-occur and have been studied in the Unidade de Coservação Monumento Natural Grota do 

Angico between January and December 2010. The study objective was to determine how similar they share 

space and food resources. Information on the periods of highest incidence, throughout the year, times of 

activity and morphology were also addressed. The two species differed in relation to the use of habitat, 

microhabitat, height of perch, dominant stratum of the vegetation in places where they were found, 

numerical and volumetric proportions of prey eaten, times of the year they were more frequent and activity 

times. Scinax pachycrus were more common in pools formed over a creek with a predominance of shrub. 

These sites were usually observed on the leaves of bromeliads or on the surface of rocks, occupying 

perches a bit taller than his counterpart. Were most active between 18 and 20 h. Regarding diet, the main 

prey used by S. pachycrus were spiders beetles and insect larvae. Small differences in numerical and 

volumetric proportions of prey eaten were observed between males and females of this species. Since S. x-

signatus were more frequent in ponds, with a predominance of herbaceous plants, which were primarily the 

soil or the surface of the rocks. Were active mainly between 20:23 h and the most important food items for 

this species were insect larvae, beetles and locusts. Scinax x-signatus is slightly larger than S. pachycrus, 

and both species have females larger than males. Differences in the use of space, diet, periods of highest 

incidence, morphology and activity seem to contribute to species coexistence in the area.  

 

Keywords: ecology, niche, resources, frogs, Caatinga. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os seres vivos mantêm entre si vários tipos de interações ecológicas. Estas 

são fundamentais nas relações interespecifícas que são limitadas por fatores ambientais 

comuns como a disponibilidade de alimento e microhabitats, que determinam os 

processos populacionais (Pianka, 1973; Giacomini, 2007). Entende-se por partilha de 

recursos os mecanismos que permitem que as espécies utilizem de forma diferenciada os 

recursos disponíveis no ambiente (Schoener, 1968). Estes mecanismos podem ser 

determinados por fatores ecológicos (nicho trófico, espacial e temporal) e históricos 

(necessidades fisiológicas), uma vez que espécies filogeneticamente próximas podem 

apresentar nichos ecológicos semelhantes (Pianka, 1973; Cadle & Greene, 1993). 

Segundo Schoener (1974) espécies simpátricas podem coexistir por três 

motivos: (1) por explorarem habitats ou microhabitats distintos; (2) por utilizarem 

diferentes recursos tróficos e (3) por serem ativas em períodos diferenciados do dia. 

Historicamente, a competição interespecífica por recursos é apontada como a principal 

responsável pela co-ocorrência das espécies (Pianka, 1973; Giacomini, 2007). Porém, 

outros tipos de interações como a predação e o parasitismo (Vitt, 1987) e restrições 

fisiológicas (Toft, 1985) podem contribuir para a coexistência dos organismos.  

A heterogeneidade espacial possui também um papel importante na 

coexistência das espécies por fornecer recursos e abrigos variados, possíveis de utilização 

pelos organismos (Tews et al., 2004). A diversidade de ambientes naturais possibilita que 

as interações entre populações ocorram em partes destes (Giacomini, 2007), apesar de 

poucos trabalhos testarem essa correlação (Eterovick, 2003) (e.g. Barreto, 1999; Silva, 

2007; Gouveia, 2009; Crivellari, 2010). Para os anuros, além da disponibilidade de 

microhabitats, a heterogeneidade permite maior especialização, principalmente em 

relação aos modos reprodutivos (Haddad & Prado, 2005). 

A forma com que as espécies respondem às variações ambientais (pH, 

salinidade, eventos climáticos entre outros) é outro fator a ser considerado, dentre os 

mecanismos que permitem que espécies congêneres co-ocorram (Giacomini, 2007). 

Mudanças temporais do clima evitam o equilibrio nos sistemas ambientais permitindo 

também a manutenção da diversidade local, por afastar o sistema do equilibrio e evitar 

efeitos deletérios da competição e outras interações dependentes da densidade 

(Giacomini, 2007). 
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A partilha do espaço nos anfíbios, por exemplo, envolve a exploração de uma 

grande diversidade de microambientes, como sítios reprodutivos (oviposição e 

desenvolvimento larval) ou de forrageamento, os quais podem ser utilizados de modos 

distintos por várias espécies (Duellman & trueb, 1994; Stebbins & Cohen, 1997; 

Bertoluci & Rodrigues, 2002).  

Os anuros são considerados, em geral, forrageadores oportunistas, com sua 

dieta sendo compostas principalmente de insetos. Porém, a disponibilidade de presas e o 

tamanho apropriado destas podem determinar a dieta desses animais (Duellman & Trueb, 

1994; Eterovick & Sazima, 2004). 

A Caatinga ocupa aproximadamente 70% do Nordeste brasileiro, 

correspondendo a 9,92% do território nacional. Predominante nesta região, o bioma 

ocupa uma área estimada em 844.453 km², estendendo-se das coordenadas 2° 54’ a 17° 

21’S (IBGE, 2010), na qual estão inclusos os estados nordestinos e o norte de Minas 

Gerais (Prado, 2005). O clima é Tropical Semi-Árido e sazonal, com ampla variação nas 

precipitações anuais, de 240 a 1550 mm, porém, grande parte da região tem precipitações 

inferiores a 800 mm (Ab’Sáber, 1990; Prado, 2005). O regime das chuvas é irregular e 

escasso, ocorrendo ao longo de três meses consecutivos (Nimer, 1972), com altas 

temperaturas médias, ente 25°C e 29°C, além de apresentar baixos índices de umidade 

relativa (Prado, 2005).  

O solo da Caatinga é pedregoso, raso e às vezes salino, apresentando lajeados 

cristalinos de origem pré-cambriana (Ab’Saber, 1974). O bioma apresenta um mosáico de 

tipos vegetacionais típicos de clima semi-árido quente, em geral com espécies com 

caducifólia, xerófila e por vezes, espinhos (Ab’ Saber, 1974; Leal et al., 2005; Prado, 

2005). Sua vegetação é composta comumente pelas famílias Fabaceae, Cactaceae, 

Apocynaceae, Bromeliaceae, Leguminoseae, Euphorbiaceae, Ramnaceae, Anacardeaceae 

e Burseraceae (Prado, 2005).  

A Caatinga é o bioma mais conhecido em relação à herpetofauna, mas mesmo 

assim o número de informações é ainda insatisfatório (Rodrigues, 2005). No censo 

realizado por Rodrigues (2005) foram listadas 48 espécies de anuros para o bioma, 

reunidas naquele momento, em sete famílias: Brachycephalidae, Bufonidae, Hylidae, 

Leptodactilidae, Microhylidae, Pipidae e Pseudidae (Rodrigues, 2005). Porém, após as 

últimas revisões taxonômicas alguns representantes foram agrupados em famílias, até 
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então não existentes como Cycloramphidae, Ceratophryidae e Leiuperidae ou realocadas 

como Pseudidae que passou à condição de subfamília de Hylidae (Frost, 2011). Assim a 

Caatinga passou a ter representantes de anuros em nove famílias. 

O regime de chuvas na Caatinga é fundamental para os anuros, pois sua 

irregularidade na formação e duração dos corpos d’água limita vários aspectos naturais 

como aquisição de recursos, eventos reprodutivos dentre outros (Dayton & Fitzgerald, 

2001). Dessa forma, adaptações a ambientes áridos durante seu ciclo de vida e aspectos 

fisiológicos como a permeabilidade da pele, importante para a respiração, tornam a 

ocorrência e a distribuição dos anuros possível, uma vez que são dependentes da presença 

de água, principalmente durante o período larval (Silvano & Pimenta, 2003; Prado & 

Pombal Jr., 2005). Consequentemente a anurofauna desse bioma tem seu período 

reprodutivo condicionado à formação de corpos d’água temporários durante a ocorrência 

de chuvas (Dayton et al., 2004). 

As espécies de interesse deste trabalho, Scinax pachycrus (Miranda-Ribeiro, 

1937) e Scinax x-signatus (Spix, 1824) pertencem a família Hylidae, constituída por 901 

espécies (Frost, 2011). Scinax pachycrus Miranda-Ribeiro, 1937, está distribuída na 

região nordeste do Brasil e também ao norte do estado de Minas Gerais. Habitam áreas de 

Caatinga e Cerrado, em afloramentos rochosos, bromélias e vegetação próxima a corpos 

d’água temporários (Peixoto & Arzabe, 2004). Scinax x-signatus Spix, 1824, é um hilídeo 

com ampla distribuição na América do Sul, presente na Colombia, Venezuela, Guiana, 

Suriname e leste, sul e sudeste do Brasil (Rodrigues et al., 2004). Habita savanas 

tropicais, florestas e áreas abertas, vocalizando em vegetação próxima a corpos d’água 

semi-permanentes e temporários sendo abundantes ao longo de sua área de distribuição 

(Rodrigues et al., 2004).  
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2. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi investigar como os simpátricos Scinax 

pachycrus (Figura 1A) e Scinax x-signatus (Figura 1B) utilizam os recursos espaciais, 

tróficos e temporais em ambiente de Caatinga e os possíveis mecanismos que permitem a 

sua coexistência.  

  

Figura 1. Scinax pachycrus (Miranda-Ribeiro, 1937) - A e Scinax x-signatus (Spix, 
1824) - B da área do Monumento Natural Grota do Angico, Poço Redondo – SE. (Fotos: 
Francis Caldas; Carlos Almeida). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Área de Estudo 

O presente estudo foi desenvolvido na Unidade de Conservação Estadual 

Monumento Natural Grota de Angico - MNGA (Figura 2), situada no alto sertão 

sergipano (9° 41’S e 38º 31’W), entre os municípios de Poço Redondo e Canindé de São 

Francisco – SE, a cerca de 200 km de Aracaju. A Unidade possui uma área de 2.183 

hectares e está inclusa na Depressão Sertaneja Meridional (Velloso et al., 2002), onde o 

domínio morfoclimático predominante é o de Caatinga (Ab’ Saber, 1974). Segundo 

Andrade-Lima (1981) a vegetação é do tipo arbóreo-arbustiva com o predomínio dos 

gêneros Poincianella, Aspidosperma e Jatropha (unidade IV, categoria VII de sua 

classificação). O clima predominante da região é o Tropical Semi-Árido quente – BSh 

segundo a classificação de Köppen. A precipitação média anual é de 500 mm/ano (Nimer, 

A B 



 17

1972) com ocorrência de oito meses secos e quatro sub-úmidos, com precipitações 

irregulares (Santos & Andrade, 1992) e a altitude varia de 10 a 200 m. 

 

Figura 2. Localizacao da Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota 
do Angico, Poço Redondo - SE. (Imagem: Sidney Feitosa Gouveia). 

 

 

3.2 Coleta dos Dados 

Informações sobre as populações de Scinax pachycrus (Miranda-Ribeiro, 

1937) e Scinax x-signatus (Spix, 1824) foram tomadas entre Janeiro e Dezembro de 2010. 

Para isso foram realizadas campanhas mensais de três dias, no período de menor 

precipitação (Janeiro a Abril), e de cinco dias nos demais meses do ano. 

As buscas aos animais se concentraram no período noturno entre 17:30 e 

05:00 h no primeiro dia de cada campanha, e entre 17:30 e 01:00 h nos demais dias. 

Foram amostrados seis corpos d’água: três lagoas, um brejo, um reservatório artificial e 

um riacho (Figuras 3-8, períodos de seca e chuva). Adotou-se como período seco o 

intervalo (meses) em que os níveis de precipitação não foram suficientes para manter os 

corpos d’água cheios (Janeiro, Fevereiro, Março). Apesar dos riachos serem 
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caracterizados como ambientes lóticos, o Riacho Angico II permaneceu ao longo do ano 

praticamente seco formando poças em pontos isolados devido ao acumulo de água em sua 

estrutura rochosa. A metodologia adotada foi a de busca ativa onde todos os ambientes 

foram sistematicamente vistoriados (Crump & Scott, 1994). 

  

Figura 3. Lagoa da Estrada (37°40'57"W, 9°39'50"S). Jan. 2010 – A, Mai. 2010 – B. 

 

Figura 4. Brejo da Estrada (37°40'55"W, 9°39'50"S). Jan. 2010 – A, Jan. 2009 – B. 

 

Figura 5. Lagoa da Sede (37°41'08"W, 9°39'56"S). Jan. 2010 – A, Jun. 2010 – B. 

A B 

B A 

A B 
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Figura 6. Lagoa da Trilha (37°41'09"W, 9°39'46"S). Jan. 2010 – A, Jun. 2010 – B. 

 

Figura 7. Reservatório artificial (37°40'08,1"W, 9°39'49,9"S). Jan. 2010 – A, Jun. 2010 –
B 

 

Figura 8. Riacho Angico II (37°40'09"W, 9°39'59"S). Jan. 2010 – A, Ago. 2010 – B. 

 

Os animais observados foram capturados e acondicionados em sacos 

plásticos, para evitar que os mesmos fossem registrados mais de uma vez. Desses, alguns 

exemplares foram coletados e destinados às análises da dieta e reprodução sendo os 

demais soltos em locais próximos aos de captura.  

A B 

A B 

A B 
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No momento do encontro foram registrados para cada animal os seguintes 

dados: espécie, horário, ambiente utilizado (e.g. riacho, lagoa), substrato (água, solo, 

arbusto, árvore), altura de empoleiramento, distância até o corpo d’água mais próximo e 

atividade (vocalização, repouso, forrageamento, corte, desova ou outras).  

O período reprodutivo das populações de Scinax pachycrus e Scinax x-

signatus foi avaliado de acordo com as seguintes condições: presença de machos 

vocalizando, de pares em amplexos e estágio de desenvolvimento das gônadas (animais 

coletados). Para estimar o númeo de machos em atividade de vocalização, foram adotadas 

as classes definidas por Bertolluci (1998): classe I (1-2 indivíduos), II (3-5), III (6-10), IV 

(11-20), V (21-50) e VI (mais de 50 indivíduos). 

A condição reprodutiva dos indivíduos foi determinada através da análise 

direta das gônadas (fêmeas) ou dos sacos vocais (machos). As fêmeas foram consideradas 

reprodutivas quando os ovidutos encontravam-se bastante enovelados e os ovários bem 

desenvolvidos. Já os machos foram considerados reprodutivos quando apresentavam saco 

vocal completamente evidente (Mesquita et al., 2004).  

Os animais foram pesados, com balanças do tipo Pesola® (precisão 0,1 g) e 21 

medidas foram tomadas, com o auxílio de um paquímetro digital (0,01 mm), seguindo 

protocolo adotado por Freitas et al. (2008) (Figura 9). As medidas tomadas foram: 

comprimento rostro-cloacal (CRC); comprimento (CCA), largura (LCA) e altura (ACA) 

da cabeça; diâmetros do tímpano (DT) e do olho (DO); distâncias olho-narina (DON), 

inter-nasal (DI) e inter-ocular (DIO); largura (LCO) e altura (ACO) do corpo; 

comprimentos do braço (CB) e do antebraço (CAB); larguras do braço (LB) e do 

antebraço (LAB); comprimentos da mão (CM), da coxa (CCX), da perna (CP) e do pé 

(CPE); e larguras da coxa (LCX) e da perna (LPE).  



 

Figura 9: Características morfológicas tomadas para 
signatus seguindo procedimentos adotados por Freitas 
azurea. 

Para avaliação das dietas foram 

e 60 de Scinax x-signatus, 

sacrificados imediatamente, à sua coleta, com injeção de lidocaína 2%, sendo fixados em 

formol 10% e posteriormente conservados em álcool 70%. Os estômagos foram retirados 

em laboratório e o seu conteúdo analisado com o auxílio de um estereomicroscó

presas foram identificadas até o menor nível taxonôm

Para aquelas que se encontravam inteiras

maiores comprimento e largura.

fórmula do volume de um elipsóide (Magnusson 

Volume = (

Um índice de valor de importância (

quanto cada item alimentar participa na dieta dos animais, através da seguinte equação: 

(ver Gladsden & Palácios-Orona, 1997).    

na qual N é o número  e V o volume das presas utilizadas, todos em porcentagem.

Características morfológicas tomadas para Scinax pachycrus 
seguindo procedimentos adotados por Freitas et al., 2008 para 

Para avaliação das dietas foram analisados 87 espécimes de 

signatus, coletados durante os meses de ocorrência. Os animais

sacrificados imediatamente, à sua coleta, com injeção de lidocaína 2%, sendo fixados em 

formol 10% e posteriormente conservados em álcool 70%. Os estômagos foram retirados 

em laboratório e o seu conteúdo analisado com o auxílio de um estereomicroscó

presas foram identificadas até o menor nível taxonômico possível, normalmente ordem.

aquelas que se encontravam inteiras, utilizou-se um paquímetro para registro de 

maiores comprimento e largura. Os volumes das presas foram estimados usan

fórmula do volume de um elipsóide (Magnusson et al., 2003). 

Volume = (π. Comprimento.Largura²)/6 

Um índice de valor de importância (IVI) foi calculado para verificar com 

quanto cada item alimentar participa na dieta dos animais, através da seguinte equação: 

Orona, 1997).     

IVI = N% + V%/2, 

qual N é o número  e V o volume das presas utilizadas, todos em porcentagem.

21

 

Scinax pachycrus e Scinax x-
2008 para Phyllomedusa 

87 espécimes de Scinax pachycrus 

Os animais foram 

sacrificados imediatamente, à sua coleta, com injeção de lidocaína 2%, sendo fixados em 

formol 10% e posteriormente conservados em álcool 70%. Os estômagos foram retirados 

em laboratório e o seu conteúdo analisado com o auxílio de um estereomicroscópio. As 

ico possível, normalmente ordem. 

para registro de seus 

volumes das presas foram estimados usando a 

) foi calculado para verificar com 

quanto cada item alimentar participa na dieta dos animais, através da seguinte equação: 

qual N é o número  e V o volume das presas utilizadas, todos em porcentagem. 
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As larguras de nicho alimentar (número e volume), espacial (hábitat, 

substrato e altura do empoleiramento) e temporal (períodos do ano e horários de 

atividade) foram calculadas para cada população utilizando o inverso do índice de 

diversidade de Simpson (1949):  

 

      

onde p é a proporção da categoria de recurso (espacial, trófico ou temporal) utilizado i e n 

o número de categorias adotadas. B varia de 1 (uso exclusivo de um tipo de recurso) a n 

(uso homogêneo dos  recursos).  

As sobreposições de nicho entre as duas espécies foram calculadas usando a 

fórmula de sobreposição simétrica (Pianka, 1973) calculada pela equação: 
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onde os símbolos são os mesmos anteriormente citados, mas j e k representam as 

espécies. Valores próximos a zero indicam não haver sobreposição (trófico, espacial ou 

temporal), valores próximos a um indicam o uso semelhante dos recursos, sendo o valor 

igual a 1 o equivalente a uma sobreposição total do nicho. 

 

3.3 Análise dos dados 

Inicialmente todas as medidas morfométricas, as massas e as dimensões das 

presas foram log10- transformadas. Esse tratamento foi realizado buscando aproximar a 

amostra de uma distribuição normal e reduzir possíveis efeitos de escala.  

O tamanho do corpo (CRC), bem como as massas foram comparados por 

análises de variância (ANOVA) para dois fatores (espécie e sexo). Para reduzir o efeito 

do tamanho sobre as variáveis morfométricas, regressões lineares simples foram 

realizadas entre o CRC e cada variável, sendo salvos os resíduos. Para verificar possíveis 

variações na forma das espécies, foi realizada inicialmente uma análise de componentes 

∑
n

=i
ip

=B
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principais (ACP) das variáveis morfológicas tamanho-ajustadas (resíduos anteriormente 

relatados). Para testar se as diferenças na forma das espécies são significativas, foi 

realizada uma analise multivariada de variância (MANOVA) com os cinco primeiros 

fatores da ACP.  

Possíveis diferenças, entre as espécies, na utilização do hábitat e do 

microhabitat (substrato) foram testadas usando o teste-G, horários de coleta, ocorrência 

ao longo do ano (meses) e proporções numéricas e volumétricas das presas utilizadas por 

Kolmogorov-Smirnov. Para a distância (x) em relação ao corpo d’água mais próximo e 

altura (x) de empoleiramento foi adotado o teste de Mann-Whitney, nas comparações, 

considerando os valores (x + 1). Já as variações relacionadas ao estrato predominante da 

vegetação foram testadas por Qui-quadrado.  

Uma análise de correlação canônica entre dois grupos de variáveis 

(comprimento máximo e largura máxima de presa versus comprimento, largura e altura 

da cabeça) foi realizada, para cada espécie separadamente, para investigar as relações 

entre as dimensões das presas e as medidas da cabeça dos indivíduos.  

Para as análises estatísticas foi adotado um nível de significância de 5,0% e 

os dados foram analisados nos softwares Systat 12.0 (Wilkinson, 1990) e Bioestat 5.0 

(Ayres et al., 2007) ambos para Windows. Todos os animais coletados foram depositados 

na Coleção Herpetológica da Universidade Federal de Sergipe – CHUFS.    

 

4. RESULTADOS  

Foram coletados 154 espécimes, sendo 93 Scinax pachycrus (89 machos e 4 

fêmeas) e 61 Scinax x-signatus (50 machos e 11 fêmeas).  

 

Distribuição temporal 

Um resumo das variáveis climáticas (temperaturas média, mínima e máxima, 

precipitação e umidade) para o período de execução do trabalho e das freqüências 

relativas das espécies encontra-se na Figura 10. Scinax pachycrus e S. x-signatus 

diferiram quanto aos meses do ano em que foram mais frequentes (Kolmogorov-Smirnov; 
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Dmax = 0,4803; g.l. = 2; P = 0,0001; Bpachycrus = 4,54; Bx-signatus = 2,93; Φjk = 0,57). Scinax 

pachycrus foi mais comum em Julho (35%), Junho e Setembro (ambos, 18%) e S. x-

signatus em Dezembro (50%), Junho (21%) e Julho (20%) (Figura 10). 

 

Figura 10. Valores mensais das variáveis climáticas tomadas para o Monumento Natural 
Grota do Angico de Janeiro a Dezembro de 2010: precipitação (-♦-); umidade relativa do 
ar (-■ -); temperaturas mínima (-▲-), média (-♦ -) e máxima (-■ -). Barras horizontais 
preenchidas representam as freqüências relativas (cinza – S. pachycrus [N = 93] e preto – 
S. x-signatus [N = 61]). Dados disponibilizados pelo CEMESE (Centro de Meteorologia 
de Sergipe). 

Distintos padrões de atividades foram verificados para as espécies 

(Kolmogorov-Smirnov; Dmax = 0,4925; g.l. = 2; P < 0,0001; Bpachycrus = 3,40; Bx-signatus = 

5,91; Φjk = 0,60). Scinax pachycrus apresentou seus maiores picos entre 18:00 e 20:00 h 



 25

encerrando suas atividades normalmente entre 22:00 e 23:00 h. Já S. x-signatus foram 

mais frequentes entre 20:00 e 23:00 h encerrando suas atividades próximo a 01:00 h 

(Figura 11). 

 

Figura 11. Frequência relativa das observações referentes aos horários de atividade de S. 
pachycrus (N = 93) e S. x-signatus (N = 61) da Unidade de Conservação Monumento 
Natural Grota do Angico, Poço Redondo – SE. 

 

Morfometria  

Informações referentes à morfometria de Scinax pachycrus e Scinax x-

signatus da Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota do Angico 

estão presentes na Tabela 1. Foram analisados 154 espécimes sendo 93 S. pachycrus (89 

machos e 4 fêmeas) e 61 S. x-signatus (50 machos e 11 fêmeas). As espécies estudadas 

diferiram em tamanho (CRC) (ANOVA, F1,150 = 31,831; P < 0,001), o mesmo foi 

observado para a interação espécie-sexo (ANOVA, F1,150 = 11,276; P = 0,001), porém  

não houve diferença significativa quando considerado apenas o fator sexo (ANOVA, 

F1,150 = 0,075; P = 0,784). Com relação ao comprimento rostro-cloacal (CRC), os machos 

de Scinax pachycrus apresentaram em média 29,25 ± 1,64 mm e as fêmeas 31,74 ± 1,89 

mm. Já os machos de S. x-signatus, 35,88 ± 2,71 mm e as fêmeas 33,75 ± 5,48 mm. 

Diferenças quanto as massas foram encontradas entre as espécies (ANOVA, F = 6,824; P 

= 0,01) e para interação espécie-sexo (ANOVA, F = 0,430; P = 0,002), porém, o mesmo 
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não foi observado entre os sexos (ANOVA, F = 0,034; P = 0,387), quando avaliados 

separadamente. Scinax pachycrus teve uma massa média de 1,31 ± 0,64 g para os machos 

e 2,10 ± 0,87 g para fêmeas. Já S. x-signatus as massas foram de 2,78 ± 0,84 g para 

machos e de 2,01 ± 0,70 g para fêmeas.  
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Tabela 1. Medidas morfométricas de machos e fêmeas de S. pachycrus e S. x-signatus da Unidade de Conservaçao Monumento Natural Grota do 
Angico, Poço Redondo - SE. Medidas lineares são dadas em mm e a massa em gramas. 

Medidas morfométricas  

Scinax pachycrus (N =93) 
 

Scinax x-signatus (N = 61) 
 

Macho (N = 89) Fêmea (N = 4) Macho (N = 50) Fêmea (N = 11) 

X ± dp Min-Max X ± dp Min-Max X ± dp Min-Max X ± dp Min-Max 

Massa 1,3 ± 0,6 0,2–3,4 2,1 ± 0,8 1,2 – 3,3 2,7 ± 0,8 1,2 – 4,5 2,0 ± 0,7 1,2 – 3,4 
CRC 29,2 ± 1,6  24,1-31,8 31,7 ± 1,8 29,3-33,7 35,8 ± 2,7 29,9-42,7 33,7 ± 5,4 27,3-44,3 
Largura do corpo 12,2 ± 1,9 7,3-16,0  13,7 ± 1,3 12,3-15,5 15,0 ± 2,6 9,7-21,2 14,9 ± 3,1 10,4-21,6 
Altura do corpo 7,2 ± 1,4 4,1-10,8  8,6 ± 1,2 7,2-9,7 7,9 ± 1,9 5,6-12,5 7,5 ± 1,4 5,6-10,7 
Comprimento da cabeça 10,3 ± 0,7 8,5-12,4 11,1 ± 0,1 10,9-11,3 11,9 ± 0,8 10,3-13,7 11,7 ± 1,5 9,9-14,9 
Largura da cabeça 9,0 ± 0,8 3,2-10,3 9,8 ± 0,4 9,4-10,3 11,2 ± 0,6 9,8-12,3 10,8 ± 1,3 8,9-12,6 
Altura da cabeça 6,5 ± 0,6 4,6-8,5 6,3 ± 1,0 4,9-7,5 7,6 ± 0,9 5,6-10,4 6,7 ± 1,0 5,1-8,8 
Diâmetro do tímpano 1,9 ± 0,2 1,4-2,5 1,8 ± 0,1 1,6 -2,0 2,4 ± 0,3 1,3-3,2 2,1 ± 0,2 1,7-2,4 
Diâmetro do olho 3,5 ± 0,3 2,6-4,3 3,7 ± 0,4 3,4-4,2 3,7 ± 0,7 2,8-6,8 3,4 ± 0,8 2,9-4,6 
Distância interocular 5,7 ± 0,3 4,8-6,7 6,1 ± 0,2 5,8-6,3 6,1 ± 0,6 3,3-7,1 6,1 ± 0,9 5,0-8,0 
Distância olho-narina 3,3 ± 0,4 2,1-5,7 3,6 ± 0,5 3,2-4,3 3,8 ± 0,3 2,8-4,5 3,7 ± 0,6 2,9-4,5 
Dinstância inter-nasal 2,3 ± 0,2 1,7-3,3 2,5 ± 0,1 2,3-2,7 2,7 ± 0,2 2,1-3,4 2,6 ± 0,2 2,2-3,2 
Comprimento do braço 7,1 ± 0,5 5,7-8,3 7,9 ± 0,7 7,3-9,0 8,8 ± 0,6 7,5-10,1 8,5 ± 1,1 6,7-11,0 
Largura do braço 1,7 ± 0,3 1,1-2,4 2,0 ± 0,4 1,6-2,6 2,5 ± 0,3 1,8-3,4 2,5 ± 0,2 2,1-2,9 
Comprimento do antebraço 5,3 ± 0,4 4,3-6,5 5,6 ± 0,4 5,1-6,0 6,6 ± 0,5 5,5-8,8 6,4 ± 0,7 5,1-7,6 
Largura do antebraço 1,8 ± 0,2 1,2-2,8 2,0 ± 0,2 1,7-2,3 2,5 ± 0,2 1,9-3,2 2,4 ± 0,3 1,9-3,0 
Comprimento da mão 8,2 ± 0,6 6,8-10,4 8,4 ± 0,5 8,1-9,3 9,1 ± 0.7 6,7-10,5 8,3 ± 1,3 5,8-11,0 
Comprimento da coxa 14,1 ± 0,8 12,-16,0 15,4 ± 0,7 14,7-16,2 15,5 ± 1,9 13,8-17,8 14,7 ± 1,7 12,0-18,0 
Largura da coxa 4,0 ± 0,59 1,4-5,2 4,6 ± 0,1 4,4-4,8 5,0 ± 0,5 3,8-6,2 5,0 ± 0,7 3,8-6,3 
Comprimento da perna 17,5 ± 0,9 14,1-19,3 19,1 ± 0,9 17,9-20,2 17,2 ± 1,0 14,9-19,4 16,0 ± 1,7 13,6-18,9 
Largura da perna 4,5 ± 0,4 2,2-5,5 4,9 ± 0,1 4,8-5,0 5,1 ± 0,4 4,3-6,5 5,1 ± 0,6 3,6-5,9 
Comprimento do pé 22,1 ± 1,0 19,1-24,5 22,5 ± 0,7 21,6-23,2 22,4 ± 1,6 18,1-25,8 20,4 ± 2,7 15,7-24,84 
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A Análise dos Componentes Principais (ACP) dos dados morfológicos 

tamanho-ajustados indicou haver pequenas variações entre as duas espécies (Figura 12, 

Tabela 2). Os dois primeiros componentes acumulam menos de 35% da variância 

explicada pelo conjunto dos componentes da ACP. O primeiro componente principal está 

mais relacionado a maiores comprimentos da cabeça, braço e antebraço (Tabela 2). Já o 

segundo componente está relacionado com maiores comprimento do pé e altura do corpo 

(Tabela 2). Apesar do baixo percentual de variação explicada pelos componentes 

princiais, as duas espécies apresentaram diferenças significativas em termos de forma 

(MANOVA, Wilk’s Lambda = 0,721; P < 0,0001). 

Tabela 2. Escores dos cinco primeiros componentes principais das variáveis 
morfométricas tamanho-ajustada de Scinax pachycrus e Scinax x-signatus da Unidade de 
Conservação Monumento Natural Grota do Angico, Poço Redondo - SE. 

Variáveis 
Componentes principais 

1 2 3 4 5 

Comprimento da cabeça 0.682 0.177 -0.127 0.016 0.056 
Largura da cabeça 0.454 -0.378 0.145 -0.247 -0.032 
Altura da cabeça 0.263 0.392 -0.159 -0.507 0.105 
Diâmetro do tímpano 0.431 0.165 -0.322 0.005 -0.573 
Diâmetro do olho 0.413 0.556 -0.254 0.139 0.041 
Distância interocular 0.068 0.033 0.466 -0.557 0.265 
Distância olho-narina 0.318 -0.142 0.331 -0.399 -0.232 
Distância internasal 0.496 -0.043 -0.250 0.136 -0.316 
Largura do corpo  0.399 0.538 -0.492 -0.094 0.211 
Altura do corpo 0.229 0.634 -0.480 -0.114 0.172 
Comprimento do braço 0.680 -0.100 0.066 -0.034 0.136 
Largura do braço 0.557 -0,531 0.158 -0.048 0.150 
Comprimento do antebraço 0.651 -0.314 0.020 -0.103 -0.188 
Largura do antebraço 0.551 -0.464 -0.068 0.029 0.077 
Comprimento da mão 0.289 0.377 0.450 0.017 0.068 
Comprimento da coxa 0.227 0.287 0.444 0.093 -0.480 
Largura da coxa 0.491 -0.227 0.173 0.222 0.150 
Comprimento da perna 0.117 0.557 0.673 0.152 0.067 
Largura da perna 0.552 -0.122 0.174 0.495 0.344 
Comprimento do pé  0.167 0.685 0.532 0.092 -0.071 
      
Variância explicada pelos componentes 388 3,05 2,32 1,19 1,11 
Porcentagem da variância explicada  19,41 15,28 11,60 5,98 5,55 
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Figura 12. Escores dos dois primeiros fatores das variáveis morfológicas tamanho-
ajustadas para S. pachycrus e S. x-signatus da Unidade de Conservação Monumento 
Natural Grota do Angico, Poço Redondo - SE. 
 

Hábitat e Microhabitat  

As informações apresentadas são referentes a animais coletados e/ou 

observados nos ambientes, totalizando 194 registros (126 de S. pachycrus e 68 de S. x-

signatus). As duas espécies diferiram em relação aos habitats utilizados (G = 104.9537; 

g.l. = 4; P < 0,0001; Bpachycrus = 1,15; Bx-signatus = 3,73; Φjk = 0,49), sendo o riacho mais 

aproveitado por S. pachycrus (92%), e as lagoas,  por S. x-signatus (35%) (Figura 13). As 

espécies diferiram em relação ao estrato predominante da vegetação dos locais onde 

foram encontradas (χ2 = 50,932; g.l. = 2; P < 0,0001; Bpachycrus = 1,54; Bx-signatus = 2,54; Φjk 

=  0,61) (Figura 13). Scinax pachycrus tem preferência por locais com o predomínio do 

estrato arbustivo (78%), enquanto S. x-signatus foi mais comum em locais com mais 

herbáceas (53%) (Figura 14). 
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Figura 13. Frequência relativa das observações referentes aos habitats utilizados por S. 
pachycrus (N = 93) e S. x-signatus (N = 61) da Unidade de Conservação Monumento 
Natural Grota do Angico, Poço Redondo – SE. 

 

 

Figura 14. Frequência relativa das observações referentes ao estrato da vegetação 
predominante nos locais de encontro de S. pachycrus (N= 93) e S. x-signatus (N = 61) da 
Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do Angico, Poço Redondo – SE. 
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As espécies diferiram em relação aos substratos utilizados (χ2 = 106,48; g.l. = 

9; P < 0,0001; Bpachycrus = 2,69; Bx-signatus = 3,91; Φjk = 0,26). Scinax pachycrus utilizou 

com maior frequência as folhas de bromélias (55%) e superfícies de rochas (23%). Já 

Scinax x-signatus teve preferência pelo solo (41%) e rochas (22%) (Figura 15).  

 

Figura 15. Frequência relativa das observações referentes aos substratos utilizados por S. 
pachycrus (N = 93) e S. x-signatus (N = 61) da Unidade de Conservação Monumento 
Natural Grota do Angico, Poço Redondo – SE. 

 

As espécies diferiram em relação às alturas de poleiros ocupadas (Mann-

Whitney; U = 5435,50; g.l. = 1, P = 0,002; Bpachycrus = 2,19; Bx-signatus = 1,73; Φjk = 0,99; 

Figura 16). A altura média de empoleiramento para S. pachycrus foi de 50,70 ± 53,20 cm, 

enquanto para S. x-signatus 30,70 ± 40,70 cm. Scinax pachycrus e S. x-signatus 

ocuparam posições semelhantes em relação ao corpo d’água mais próximo (Mann-

Whitney; U = 4608,00; g.l. = 1; P = 0,384; Bpachycrus = 4,27; Bx-signatus = 3,30; Φjk = 0,79; 

Figura 17). Scinax pachycrus e S. x-signatus foram observadas normalmente a 2,26 ± 

2,28 m e 2,24 ± 4,05 m, respectivamente. 
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Figura 16. Frequência relativa das observações referentes à altura de empoleiramento de 
S. pachycrus (N = 93) e S. x-signatus (N = 61) da Unidade de Conservação Monumento 
Natural Grota do Angico, Poço Redondo – SE. 

 

 

Figura 17. Frequência relativa das observações referentes à distância em relação a água 
de S. pachycrus (N = 93) e S. x-signatus (N = 61) da Unidade de Conservação 
Monumento Natural Grota do Angico, Poço Redondo – SE. 
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Dieta 

Para a avaliação da dieta das espécies estudadas, foram analisados 87 

estômagos de S. pachycrus (83 machos e 4 fêmeas) e 61 de S. x-signatus (50 machos e 11 

fêmeas). Scinax pachycrus consumiu 60 itens distribuídos em 12 categorias de presas e S. 

x-signatus 34 itens em sete categorias (Tabela 3). Os itens mais frequêntes para S. 

pachycrus foram material vegetal (27%), Araneae (27%) e Coleoptera (11%) e para S. x-

signatus material vegetal (47%), Coleoptera (23%), Orthoptera e larvas de insetos (10%) 

(Tabela 3). Quanto ao número, as presas mais abundantes para S. pachycrus foram 

Araneae (46%) e Coleoptera (16%), para S. x-signatus, Coleoptera (44%), larvas de 

insetos e Orthoptera (ambos 17%) (Tabela 3). Em relação ao volume as presas mais 

consumidas por S. pachycrus foram Araneae (64%) e Coleoptera (19%) e para S. x-

signatus, larvas de insetos (77%) e Coleoptera (12%) (Tabela 3). Os itens mais 

importantes (IVI) para S. pachycrus foram Araneae (55%), Coleoptera (17%) e larvas de 

insetos (7%), já para S. x-signatus, larvas de inseto (48%), Coleoptera (28%) e Orthoptera 

(10%) (Tabela 3).  

Foram verificadas diferenças em relação às proporções numéricas 

(Kolmogorov-Smirnov; Dmax = 0,3951; g.l. = 2; P < 0,01; Bpachycrus = 3,78; Bx-signatus = 

3,70; Φjk = 0,54) e volumétricas (Kolmogorov-Smirnov; Dmax = 0,68,47; g.l. = 2; P < 

0,01; Bpachycrus = 2,16; Bx-signatus = 1,59; Φjk = 0,22) de presas consumidas pelas duas 

espécies.  
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Tabela 3. Dieta de Scinax pachycrus e S. x-signatus da Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do Angico, Poço Redondo - SE. 

Categoria de presas 
Scinax pachycrus (N = 88) 

 

Scinax x-signatus (N = 62) 

 

  F F% N N% V (mm)³ V% IVI F F% N N% V (mm)³ V% IVI 

Material vegetal 24 27,30 - - - - - 8 13,10 - - - - - 

Araneae 24 27,30 28 46,70 646,6 64,40 55,50 3 4,90 3 8,80 86,91 5,50 7,20 

Blataria 1 1,10 1 1,70 26,32 2,60 2,10 - - - - - - - 

Coleoptera 10 11,40 10 16,70 191,50 19,10 17,90 14 23,00 15 44,10 197,68 12,50 28,30 

Diptera 2 2,30 2 3,30 2,86 0,30 1,80 - - - - - - - 

Homoptera 1 1,10 1 1,70 1,39 0,10 0,90 2 3,30 2 5,90 36,65 2,30 4,10 

Hymenoptera 3 3,40 3 5,00 0,32 - 2,50 1 1,60 1 2,90 - - 1,50 

Isoptera 3 3,40 3 5,00 - - 2,50 1 1,60 1 2,90 - - 1,50 

Larva de inseto 4 4,50 4 6,70 82,45 8,20 7,40 6 9,80 6 17,60 1236,55 78,00 47,80 

Lepidoptera 1 1,10 1 1,70 - - 0,80 - - - - - - - 

Oniscoidea 1 1,10 1 1,70 46,03 4,60 3,10 - - - - - - - 

Orthoptera 5 5,70 5 8,30 2,22 0,20 4,30 6 9,80 6 17,60 27,80 1,80 9,70 

Verme 1 1,10 1 1,70 3,8 0,40 1,00 - - - - - - - 

Estômago vazio 8 9,10 - - - - - 6 9,80 - - - - - 

Digestão avançada 22 25,00 - - - - - 29 47,50 - - - - - 

Total 110  60 100,00 1003,5 100,00  76  34 100,00 1585,59 100,00  

B     3,78  2,16      3,70  1,59  
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Com relação a S. pachycrus os machos predaram 12 categorias de presas e as 

fêmeas apenas uma (Tabela 4). Dos quatro estômagos de fêmeas apenas um possuia conteúdo 

estomacal. As categorias mais frequêntes para os machos foram Araneae (32%), material 

vegetal (22%) e Coleoptera (12%) e para as fêmeas Araneae (Tabela 4). Em termos numéricos 

os machos predaram principalmente Araneae (45%), Coleoptera (17%) e Orthoptera (8%) 

(Tabela 4). E já em relação às proporções volumétricas, os machos ingeriram principalmente 

Araneae (64%), Coleoptera (19%) e larvas de insetos (8%), já as fêmeas, apenas Araneae 

(Tabela 4). Os itens mais importantes (IVI) para os machos foram Araneae (55%), Coleoptera 

(18%) e larvas de insetos (7%) e para as fêmeas, Araneae (100%) (Tabela 4). 

Com relação a Scinax x-signatus, os machos e as fêmeas predaram cinco 

categorias de presas. Os itens mais frequêntes para os machos foram Coleoptera (26%), 

material vegetal (14%) e Orthoptera (10%), já para as fêmeas Coleoptera (18%), material 

vegetal, larva de insetos e Isoptera (todos 9%) (Tabela 5). Os machos predaram 

principalmente Coleoptera (44%), Orthoptera (22%) e larvas de insetos (18%) e as fêmeas 

Coleoptera (33%), Isoptera e larvas de insetos (16%) (Tabela 5). Quanto às proporções 

volumétricas os machos ingeriram principalmente larvas de insetos (79%), Coleoptera (11%) 

e Araneae (5%) e as fêmeas, Coleoptera (45%), larvas de insetos (39%) e Homoptera (15%) 

(Tabela 5). Os itens mais importantes (IVI) para os machos foram larvas de insetos (49%), 

Coleoptera (28%) e Orthoptera (12%) e para as fêmeas, Coleoptera (39%), larvas de insetos 

(28%) e Homoptera (16%) (Tabela 5). 

Não foram verificadas diferenças em relação às proporções numéricas 

(Kolmogorov-Smirnov; Dmax = 0,5424; g.l. = 2; P > 0,05; Bmachos = 3,88; Bfêmeas = 1,00; Φjk = 

0,90) e volumétricas (Kolmogorov-Smirnov; Dmax = 0,3560; g.l. = 2; P > 0,05; Bmachos = 2,17; 

Bfêmeas = 1,00; Φjk = 0,61) das presas ingeridas por machos e fêmeas de Scinax pachycrus 

(Tabela 4). Diferente do congênere, Scinax x-signatus apresentou variações nas proporções 

numéricas (Kolmogorov-Smirnov; Dmax = 0,4034; g.l. = 2; P < 0,01; Bmachos = 3,39; Bfêmeas = 

4,50; Φjk = 0,72) e volumétricas (Kolmogorov-Smirnov; Dmax = 0,4145; g.l. = 2; P < 0,01; 

Bmachos = 1,54; Bfêmeas = 2,60; Φjk = 0,20) dos itens alimentares consumidos por machos e 

fêmeas (Tabela 5).  

Nenhum tipo de relação foi observado entre as dimensões da presa e as medidas 

da cabeça de Scinax pachycrus e Scinax x-signatus (Tabela 6).  
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Tabela 4. Dieta de machos e fêmeas de S. pachycrus da Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do Angico, Poço Redondo - SE. 

Categoria de presas 

Scinax pachycrus (N = 87) 

Fêmeas (N = 4) Machos (N = 83) 

F F% N N% V (mm)³  V% IVI F F% N N% V (mm)³ V% IVI 

Material vegetal - - - - - - - 24 28,90 - - - - - 

Araneae 1 0,25 1 100,00 1,01 100,00 100,00 27 32,50 27 45,70 645,59 64,40 55,00 

Blataria - - - - - - - 1 1,20 1 1,60 26,32 2,60 2,10 

Coleoptera - - - - - - - 10 12,00 10 16,90 191,50 19,10 18,00 

Diptera - - - - - - - 2 2,40 2 3,30 2,86 0,30 1,80 

Homoptera - - - - - - - 1 1,20 1 1,60 1,39 0,10 0,90 

Hymenoptera - - - - - - - 3 3,60 3 5,00 0,32 - 2,50 

Isoptera - - - - - - - 3 3,60 3 5,00 - - 2,50 

Larva de inseto - - - - - - - 4 4,80 4 6,70 82,45 8,20 7,50 

Lepidoptera - - - - - - - 1 1,20 1 1,60 - - 0,80 

Oniscoidea - - - - - - - 1 1,20 1 1,60 46,03 4,60 3,10 

Orthoptera - - - - - - - 5 6,00 5 8,40 2,22 0,20 4,30 

Verme - - - - - - - 1 1,20 1 1,60 3,84 0,40 1,00 

Estômago vazio 1 0,25 - - - - - 7 8,40 - - - - - 

Digestão avançada 2 0,50 - - - - - 20 24,10 - - - - - 

Total 4  1 100,00 1,01 100,00 100,00 110  34 100,00 1002,52 100,00  

B    1,00  1,00     
 3,88  2,17  
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Tabela 5. Dieta de machos e fêmeas de S. x-signatus da Unidade de Conservação Monumento Natural Grota do Angico, Poço Redondo - SE. 

Categoria de presas 

Scinax x-signatus (N = 61) 

Fêmeas (N = 11) Machos (N = 50) 

F F% N N% V (mm)³  V% IVI F F% N N% V (mm)³  V% IVI 

Material vegetal 1 9,10 - - - - - 7 14,00 - - - - - 
Araneae - - - - - - - 3 6,00 3 11,10 86,91 5,70 8,40 
Blataria - - - - - - - - - - - - - - 
Coleoptera 2 18,20 2 33,30 23,17 45,0 39,20 13 26,00 12 44,40 174,51 11,40 27,90 
Diptera - - - - - - - - - - - - - - 
Homoptera 1 9,10 1 16,70 7,90 15,3 16,00 1 2,00 1 3,70 28,75 1,90 2,80 
Hymenoptera 1 9,10 1 16,70 - - 8,30 - - - - - - - 
Isoptera 1 9,10 1 16,70 - - 8,30 - - - - - - - 
Larva de inseto 1 9,10 1 16,70 20,40 39,60 28,20 5 10,00 5 18,50 1216,15 79,30 48,90 
Lepidoptera - - - - - - - - - - - - - - 
Oniscoidea - - - - - - - - - - - - - - 
Orthoptera - - - - - - - 6 12,00 6 22,20 27,80 1,80 12,00 
Verme - - - - - - - - - - - - - - 

Estômago vazio 6 54,50 - - - - - - - - - - - - 
Digestão avançada 1 9,10 - - - - - 28 56,00 - - - - - 

Total 14  6 100,00 51,47 100,00 - 63 - 27 100,00 1534,12 100,00  

B    4,5  1,54     3,39  2,60  
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Tabela 6. Correlação canônica entre as dimensões da presa e da cabeça de S. pachycrus e Scinax x-signatus da Unidade de Conservação 
Monumento Natural Grota do Angico, Poco Redondo - SE. 

Variáveis 

Scinax pachycrus Scinax x-signatus 

 
Coeficientes canônicos 

 
Coeficientes canônicos 

 
1º variável canônica 

 
2º variável canônica 

 
1º variável canônica 

 
2º variável canônica 

Medidas da cabeça     

     Comprimento 0,3454 -0,9081 -0,0386 -0,1785 

     Largura -0,5200 -0,2884 -0,3574 -1,0297 

     Altura 0,6834 0,2891 1,1379 0,2560 

     

Medidas das presas     

     Maior comprimento 1,5356 -0,5774 0,3034 1,1144 
     Maior largura -0,8654 1,3937 0,8131 -0,8203 

Variáveis canônicas Correlação canônica χ
2 P Correlação canônica χ

2 P 
I 0,5347 9,0483 0,1709 0,4777 3,1769 0,7863 
II 0,1986 0,9662 0,6169 0,1714 0,3280 0,8487 
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Reprodução  

Um resumo de alguns aspectos relacionados à reprodução das espécies 

estudadas encontra-se disponível nas Tabelas 7 e 8. Foram coletados 74 (89%) machos 

reprodutivos de S.pachycrus e 42 (85%) de S. x-signatus. Todas as fêmeas de S. 

pachycrus estavam reprodutivas, enquanto que as fêmeas de S. x-signatus apenas seis 

(54%). O menor macho reprodutivo de S. pachycrus tinha o CRC de 24,17 mm e a massa 

de 0,2 g e o maior 31,83 mm e 2,8 g. Para S. x-signatus o menor macho tinha 29,96 mm e 

massa de 1,2 g e o maior 42,74 mm e 4,5 g.  

Tabela 7. Distribuição temporal das diferentes condições reprodutivas de S. pachycrus e 
S. x-signatus no Monumento Natural Grota do Angico de Janeiro a Dezembro de 2010. 

Seguem os símbolos: ■ – Scinax pachycrus ; ● – Scinax x-signatus e ▲ – ambas as 
espécies 

Atividade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Vocalizando - - - - ■ ▲ ▲ ■ - - - ▲ 

Amplexo - - - - - - ■ - - - - ● 

Fêmeas ovígeras - - - - - - ■ - - - - ● 

 

Tabela 8. Distribuição temporal da estrutura do coro de S. pachycrus e S. x-signatus no 
Monumento Natural Grota do Angico nos meses de ocorrência. Segue a simbologia: LS – 
Lagoa da Sede; LT – Lagoa da Trilha; LE – Lagoa da Estrada; BE – Brejo da Estrada; 
RA – Reservatório Artificial; RAn – Riacho Angico II; A – Scinax pachycrus; B – Scinax 
x-signatus.  

 

 

LS LT LE BE RA Ran 

A B A B A B A B A B A B 

Maio - - - - - - - - - - IV - 

Junho I - I - I II - - - - V IV 

Julho - I - II II III - - - I V - 

Agosto - - - - - - - - - - IV - 

Setembro - - - - - - - - - - V - 

Dezembro - IV - II - III - - - - IV II 
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5. DISCUSSÃO 

A coexistência de duas ou mais populações de anuros em uma área é 

facilitada pelas formas de distribuição espacial das mesmas. Assim, a ocupação de um 

determinado espaço está relacionada às condições que facilitam a coexistência das 

espécies, como a disponibilidade e a forma de distribuição dos recursos (e.g. alimento, 

abrigos, parceiros) no ambiente, adaptações morfológicas, necessidades fisiológicas 

variadas, interações inter e intra-específicas, além de fatores históricos (Bertoluci & 

Rodrigues, 2002; Silvano et al., 2003). Ocupar diferentes microhábitats significa, dessa 

forma, selecionar locais que contenham componentes ambientais que satisfaçam suas 

necessidades biológicas e minimizem os efeitos de interações negativas (Bertoluci & 

Rodrigues, 2002).  

As espécies foram mais frequentes em locais próximos aos corpos d’água, o 

que pode estar relacionado à manutenção da umidade de seus tegumentos ou a forma com 

que se reproduzem. Os maiores níveis de umidade, em diversos tipos de ambientes 

ocorrem, normalmente, próximos aos corpos d’água. Por conta disso, várias espécies de 

anuros utilizam as proximidades destas fontes de água buscando minimizar os custos 

relacionados à manutenção dos níveis hídricos de seus corpos (Dayton & Fitzgerald, 

2001). Em relação à reprodução, S. pachycrus e S. x-signatus adotam o modo reprodutivo 

de número 1 (Haddad & Prado, 2005), que consiste de ovos colocados em ambientes 

lênticos e girinos exotróficos (Carneiro et al., 2004). A proximidade com os corpos 

d’água, nesse caso, poderia facilitar a postura dos ovos, nesses ambientes, e garantir bons 

locais para o desenvolvimento dos girinos. 

Embora S. pachycrus e S. x-signatus tenham preferência por ambientes 

lênticos, a forma com que se distribuem em cada área, acaba por minimizar a 

interferência de uma espécie sobre a outra. Indivíduos de Scinax pachycrus foram mais 

comuns nos remansos formados ao longo do leito de um riacho, onde viviam 

normalmente associadas às folhas de bromélias ou as rochas próximas às mesmas. Já S. x-

signatus foram mais generalistas ocupando principalmente os ambientes de lagoas, mas 

também foram vistas, só que em proporções bem menores que a de seu congênere, nas 

poças do já referido riacho. Scinax x-signatus preferiu locais com predomínio de 

herbáceas, ocupando principalmente o solo ou a superfície das rochas. A escolha de 

porções particulares do ambiente, com características mais ou menos distintas, já foi 
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apontada como um dos mecanismos facilitadores da coexistência de vários anuros (Hero, 

1990; Gascon, 1991), e possivelmente contribua para a permanência das duas espécies na 

área de estudo. O uso de hábitats semelhantes aos registrados aqui, por uma ou pelas duas 

espécies, já foi relatado em outros estudos (Feio & Caramaschi, 1995; Arzabe et al., 

1998; Arzabe, 1999; Caneiro et al., 2004; Borges-Nojosa & Santos, 2005; Juncá, 2006; 

Vieira et al., 2007). 

A seleção de ambientes lênticos pode estar relacionada também às 

necessidades das larvas, que precisam da água para completar o seu ciclo. Corpos d’água 

lênticos apresentam, em geral, maior estabilidade, podendo atender às exigências e 

vulnerabilidade específica da fase larval, nas espécies que depositam seus ovos nesses 

ambientes (Richards, 2002; Eterovick, 2003). Segundo Eterovick, 2003, quanto menor 

forem as alterações no nível d’água, maiores serão as chances de sucesso no 

desenvolvimento dos girinos. Corpos lóticos também são pouco comuns em ambientes de 

Caatinga, limitando as possibilidades de uso pelas espécies estudadas.  

Variações no uso do plano vertical pelos congêneres podem estar associadas à 

disponibilidade de poleiros, em cada área e/ou mesmo da interferência de uma espécie 

sobre a outra. Ambientes mais simples, como os das lagoas trabalhadas, oferecem um 

número menor de possibilidades. Já a área do riacho, a maior estratificação permite que 

as espécies ocupem ambientes mais variados. Scinax x-signatus foi mais comum nas 

lagoas, o que justificaria o uso de poleiros um pouco mais baixos, visto a sua maior 

disponibilidade nestes locais, ou mesmo do solo em suas atividades. Já na área do riacho, 

onde S. pachycrus é mais abundante e ocupam poleiros um pouco mais altos, o uso de 

locais mais baixos por S. x-signatus poderia facilitar a convivência dos congêneres. 

Talvez S. pachycrus seja melhor competidora, por esta faixa de recursos, do que S. x-

signatus. A segregação de poleiros por congêneres pode reduzir os efeitos negativos da 

competição, permitindo que uma espécie mantenha-se no ambiente mesmo que para isso, 

utilize categorias subótimas de recursos (Giacomini, 2007). Scinax x-sigantus já foi 

obervada em substratos verticais mais altos do que os ocupados no MNGA (e.g. Pomba Jr 

et al., 1995; Vaz-Silva et al., 2007; Vieira et al., 2007; São Pedro & Feio, 2010), o que 

reforça mais ainda a questão da interferência do congênere ou mesmo da disponibilidade 

local destes recursos. Além de S. pachycrus e S. x-sigantus, o MNGA mantém outras 

cinco espécies de hilídeos (Corythomantis greeningi, Dedropsophus soaresi, Hypsiboas 

crepitans, H. raniceps e Phyllomedusa nordestina), que ocupam diferentes posições em 
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relação ao plano vertical e que talvez pudessem competir, em menor ou maior grau, com 

os congêneres estudados, pelos recursos disponíveis.  

Scinax pachycrus foi encontrada principalmente sobre as folhas de bromélias 

a uma altura média de meio metro. As bromélias podem prover bons sítios de 

vocalização, forrageio e refúgio para essa espécie. Machos de Hilydae vocalizam 

principalmente em locais elevados (Bastos & Haddad, 1999). Dessa forma, a estrutura da 

vegetação desempenha importante papel, ao disponibilizar estratos variados, possíveis de 

utilização pelas espécies locais. É possivel que a ocupação de poleiros mais altos traga 

vantagens a S. pachycrus, em relação ao seu congênere, durante as vocalizações. Segundo 

Weels & Schwuartz, 1982, a ocupação de poleiros mais elevados pode proporcionar uma 

melhor propagação do som em relação ao solo. O uso de bromélias, como sítio de 

vocalização, já havia sido relatado para S. pachycrus (Feio & Caramaschi, 1995) e outros 

congêneres (e.g., S. alterus por Schineider & Teixeira, 2001; S. alterus e S, cuspidatus 

por Teixiera et al., 2002; S. cf. alter por Rocha et al., 2008;S. agilis por Juncá, 2006; S. 

arduous e S. perpusillus por Pombal Jr & Bastos, 2003). 

As bromélias podem prover uma considerável fonte de abrigo, contra os 

predadores de S. pachycrus, e possivelmente gerar locais mais úmidos e com 

temperaturas mais baixas, importantes à sobrevivência dos anuros em ambientes áridos 

como a Caatinga. A forma e disposição das folhas, presença de estruturas pontiagudas, 

em algumas espécies, e o padrão normalmente agregado contribuem para isso. Em geral 

os anuros se abrigam entre as bainhas das folhas e/ou mesmo dos aglomerados de 

indivíduos, impedindo assim a ação de vários predadores (Peixoto, 1995). O uso de 

bromélias como abrigos já foi relato para várias espécies de anuros e parece ser um 

mecanismo eficiente contra alguns predadores (e.g. S. alterus - Schineider & Teixeira, 

2001; S. alterus e S, cuspidatus - Teixeira et al., 2002; S. cf. alter - Rocha et al., 2008; S. 

agilis - Juncá, 2006; S. arduous e S. perpusillus - Pombal Jr & Bastos, 2003). Porém, 

diferenças em relação à umidade e as temperaturas, dentro e fora dos aglomerados de 

bromélias, devem ser melhor investigadas, mas provavelmente haja variações 

consideráveis e relevantes a sobrevivência dos anuros em ambientes como os estudados.  

A seleção das presas está relacionada a fatores ecológicos, históricos e 

comportamentais que associados à seleção de diferentes ambientes acabam influenciando 

nos tipos de presas ingeridas pelos anuros (Pough et al., 2004,  Van Sluys & Rocha, 
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1998). Esses animais, em geral, são considerados oportunistas sendo suas dietas baseadas 

naquilo que está mais disponível nos ambientes em que se encontram (Eterovick & 

Sazima, 2004). Scinax pachycrus e S. x-signatus são aparentemente generalistas em 

relação ao uso dos recursos alimentares, apresentando dietas baseadas principalmente em 

artrópodes, com predomínio de categorias como aranhas, besouros larvas de insetos e 

gafanhotos. O consumo dessas presas provavelmente esteja associado às suas maiores 

abundâncias nos locais ocupados por cada espécie. Aranhas são bem comuns em 

bromélias (Araújo et al., 2007; Teixeira et al., 2002) e besouros e larvas de insetos são 

abundantes no período chuvoso (Pinheiro et al., 2002; Morais & Diniz, 2004), período 

esse em que as espécies foram mais observadas.  

Os tipos de presas utilizados por S. pachycrus e S. x-signatus podem estar 

associados ao modo de forrageamento adotado pelas espécies e ao retorno energético 

fornecido pelas mesmas. As duas espécies são aparentemente forrageadoras de espreita 

(“senta-e-espera”). Epécies senta-e-espera utilizam em geral presas grandes e solitárias 

como coleopteros e aranhas (Lima & Magnusson, 2000). Investir em presas grandes pode 

resultar em economia de tempo e energia visto o maior retorno energético fornecido por 

essas quando comparado às menores (Guix, 1993). Esta estratégia já foi sugerida para 

Hypsiboas albopunctatus (Vaz Silva et al., 2004; Araújo et al., 2007) e Rhinella 

schneideri (Batista et al., 2011) e pode ser que ocorra também nas espécies estudadas.  

Machos e fêmeas, de cada espécie, adotaram presas semelhantes em suas 

dietas, o que pode ser reflexo de necessidades próximas ou do oportunismo associado ao 

uso dos mesmos tipos de ambientes. Resultados semelhantes já foram encontrados para S. 

catharinae por Eterovick & Ferreira, 2008 e para P. azurea por Freitas et al., 2008. É 

importante ressaltar que não é possível inferir com maior exatidão em relação à dieta das 

fêmeas de S. pachycrus devido ao pouco registro e conteúdo estomacal encontrados.  

O consumo de partes de plantas pelas duas espécies pode ter ocorrido de 

forma acidental, ao se tentar capturar presas que se encontravam sobre as mesmas, ou 

intencionalmente como forma de controle de parasitas ou mesmo fonte extra de água para 

o organismo. O consumo acidental de plantas por anuros já foi sugerido por vários 

autores (Anderson & Mathis, 1999; Brandão et al., 2003), porém essa não deve ser a 

única possibilitade a se considerar. Segundo Santos et al., 2004, a ingestão de algumas 

plantas pode auxíliar na eliminação de parasitas intestinais e/ou mesmo exoesqueletos de 

invertebrados. Os ambientes de Caatinga oferecem grandes restrições hídricas aos 

animais que ali vivem, dessa foram o consumo de plantas poderiam servir como um 
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complemento a outras fontes de água adotadas pelos anuros. O uso de material vegetal é 

relatado em vários estudos de dieta de anuros (Díaz-Paez & Ortiz, 2003; Brandão et al., 

2003; Canedo, 2002; Pincheira-Danoso, 2002; Van Sluys & Rocha, 1998; Guix, 1993). 

Scinax pachycrus e S. x-signatus diferiram em relação ao período do ano em 

que foram mais observadas, a primeira espécie foi comum nos meses de maiores 

precipitação e umidade. Já a segunda ocorreu tanto neste período quanto no de menores 

médias para esses parâmetros. Provavelmente esses resultados estejam relacionados com 

a grande dependência da água nestes animais, principalmente durante os eventos 

reprodutivos, e à duração mais prolongada dos corpos d’água, durante o período de 

execução do estudo. Os anuros não apresentam normalmente, especializações à 

conservação de água no corpo, e por conta disso a reprodução torna-se uma das fases 

mais críticas na vida destes organismos (Arzabe, 1999; Navas et al., 2004). Dessa forma, 

escolher os momentos com as melhores condições de umidade pode favorecer a 

abundância dos anuros (Dayton, 2005; Prado e Pombal, 2005). Em regiões áridas o 

período reprodutivo acaba condicionado à formação de corpos d’água temporários 

durante a ocorrência das chuvas (Dayton et al., 2004). A ausência das espécies estudadas 

nos primeiros meses (Março e Abril) em que também houve água nos corpos d’água pode 

ser explicada pela presença de outras espécies, como Phisalaemus cuvieri, P. cicada, P. 

albifrons, Dendropsophus soaresi, Phylomedusa nordestina, Leptodactylus latrans, 

Dermatonotus muelleri.  Na área de estudo, os corpos d’água estudados ainda persistiram 

por quase dois meses após o término do trabalho, o que pode ter contribuído, pelo menos 

para S. x-signatus, com a expressiva abundância em dezembro. Se algumas das larvas, 

geradas nesse mês, conseguirem completar sua metamorfose, antes que a água secasse 

por completo no ambiente, a espécie já teria um aumento do sucesso reprodutivo para o 

período.  

Apesar de S. pachycrus e S. x-signatus estarem presentes simultaneamente em 

alguns meses do ano, essas espécies diferem em relação aos horários em que foram mais 

ativas. Scinax pachycrus prefere a primeira metade da noite e já S. x-signatus a segunda. 

Ambas as espécies decrescem muito, ou mesmo cessam suas atividades de vocalização no 

início da madrugada. Essa segregação temporal pode favorecer as duas espécies, por 

reduzir a interferência de uma sobre a outra, quando da utilização de recursos 

semelhantes (e.g. alimento ou espaço). Benefício gerado pela segregação temporal, como 

o sugerido para as espécies estudadas, já foi documentado em anuros (Cardoso & 
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Martins, 1987; Pombal Jr, 1997; Ávila & Fereira, 2004). Segregação temporal entre 

representantes do gênero Scinax já foi registrada em outros estudos (e.g. S. longilinea e S. 

gr. rizibilis - Nascimento et al., 1994; S. perereca e S. fuscomarginata - Pombal Jr., 

1997). 

Scinax pachycrus e Scinax x-signatus apresentaram um padrão prolongado de 

reprodução, provavelmente decorrente do extenso período com chuvas (março a 

setembro), verificado ao longo do estudo. As precipitações ocorridas no MNGA 

proporcionaram a manutenção dos corpos d’água durante quase todo o ano, recursos 

esses extremamente importantes para o desenvolvimento das larvas. O padrão prolongado 

de reprodução é comum às espécies tropicais, com eventos reprodutivos identificados ao 

longo de vários meses (Wells, 1977). Fatores ambientais afetam diretamente a reprodução 

dos anuros, entre eles, a quantidade de chuva aparece como o mais importante para as 

espécies tropicais (Cardoso, 1986; Duellman & Trueb, 1994). Um padrão prolongado de 

reprodução é mantido para outras espécies do gênero Scinax (S. squalirostris, S. albicans, 

S. boulengeri, S. fuscomarginatus e S. rizibilis), o que pode indicar um possível 

componente histórico em sua determinação (Martins, 2009; Carvalho & Silva, 1994; 

Bevier, 1997; Bastos & Haddad, 1999; Toledo & Haddad, 2005).  

A maioria dos amplexos foi registrada no início da noite, sendo que em S. 

pachycrus eles ocorreram em julho e em S. x-signatus em dezembro, períodos esses das 

maiores abundâncias de cada espécie. Esses meses foram também os de maior 

prevalência de fêmeas ovígeras e machos vocalizando. O uso das primeiras horas da 

noite, para as atividades anteriormente listadas, pode estar relacionado a fatores como 

variação da temperatura, desgastes dos machos provenientes das vocalizações ou mesmo 

de estratégias antipredatórias. Mesmo na Caatinga existe uma tendência à redução da 

temperatura no período noturno, com o passar do tempo. Possivelmente as primeiras 

horas da noite sejam as que mantêm as temperaturas mais favoráveis às atividades de 

vocalização e consequentemente o de maior sucesso nos amplexos (Vasconcelos et al., 

2003; Giasson, 2003). A diminuição gradual dessas atividades ao longo da noite pode ser 

explicada pela fadiga dos indivíduos. Periodos longos de vocalização podem trazer custos 

consideráveis devido ao desgaste dos indivíduos (Woolbright, 1989). As fêmeas podem 

ter benefícios se as atividades reprodutivas ocorrerem nas primeiras horas da noite, visto 

que teriam mais tempo para desovar, e poderiam reduzir os riscos de predação, por 
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predadores visualmente orientados, durante os amplexos, caso esses se extendessem até o 

nascer do dia (Pombal Jr., 1997).  

Diferenças no tamanho foram observadas, com S. x-siganatus apresentando-

se maior que S. pachycrus. Tamanhos distintos em congêneres simpátricos podem 

contribuir para o uso diferenciado dos recursos, minimizando os efeitos negativos que 

uma espécie teria sobre a outra (Pianka, 1973; Vitt et al., 2000). Variações nos tamanhos 

de congêneres, que vivem em situação de simpatria já foram observadas para as 

congêneres S. hiemalis e S. similis por Shimizu, 2009, como para espécies de outros 

gêneros (e.g. Leptodactylus mystacinus e L. fuscus por De-Carvalho et al., 2008; 

Aplastodiscus leucopygius e A. arildae por Ramos, 2006). 

Tanto as fêmeas de S, pachycrus quanto as de S. x-signatus, apresentaram-se 

maiores que os machos. Esse padrão é observado na maioria das espécies de anuros e 

pode estar relacionado com o maior sucesso na produção de ovos e fecundidade nas 

mesmas (Alcântara 1999, Prado & Uetanabaro 2000, Zug et al,. 2001, Alcântara et al.. 

2007). Outra explicação proposta por Shine, 1979, é de que os machos teriam seu 

crescimento limitado pela predação durante as atividades de vocalização, uma vez que 

ficam mais evidentes no ambiente. O tamanho dos machos em espécies de reprodução 

prolongada, como as deste estudo, pode também ser afetado pelos gastos energéticos com 

a vocalização e diferenças na dieta, contribuindo assim para o menor porte quando 

comparados às fêmeas (Woolbright, 1982).  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A coexistência de Scinax pachycrus e Scinax x-signatus na Unidade de 

Conservação Estadual Monumento Natural Grota do Angico está relacionada às 

diferenças no uso dos recursos espaciais e alimentares, períodos de maior ocorrência ao 

longo do ano e horários de atividade das espécies. Além disso, diferenças interespecíficas 

em caracteres morfológicos, que contribuam para esse uso diferenciado dos recursos 

locais, devem ser também consideradas. Levando-se em conta que a Caatinga é um 

ambiente imprevisível, em relação a alguns fatores climáticos, sugere-se a continuidade 

do estudo para verificar se os padrões de uso dos recursos são conservativos ao longo dos 

anos ou se eles se adequam às condições vigentes.   

As informações acumuladas para Scinax pachycrus e Scinax x-signatus serão 

importantes para a preservação dessas espécies, bem como bases para outros estudos com 

anuros da Unidade de Conservação trabalhada. A conservação dos corpos de água 

existentes é essencial para a reprodução dessas espécies na Unidade, uma vez que os 

ambientes estudados sofrem impactos causados por animais domésticos (bovinos e 

equinos). Faz-se necesssário dessa forma buscar alternativas que minimizem os impactos 

nos ambientes estudados e a manutenção da Unidade de Conservação Estadual 

Monumento Natural Grota do Angico.  
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