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INTRODUÇÃO GERAL 

 
A família Bufonidae possui 35 gêneros, dentre os quais o gênero Bufo com 

aproximadamente 266 espécies (Frost, 2004). O conhecimento da ecologia das espécies 

de Bufo tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, sendo abordados aspectos 

como territorialidade e interações acústicas (Given, 1993; Sullivan & Malmos, 1994; 

Cocroft & Ryan, 1995; Alonso & Rodriguez, 2003), seleção sexual (Sullivan, 1986; 

Howard, 1988; Cherry, 1992; Tejedo, 1992; Howard et al., 1994), estratégias 

reprodutivas (Wells, 1979; HoGlund & Robertson, 1988; Denton & Beebee, 1993) e 

dieta (Guix, 1993; Evans & Lampo, 1996; Anderson et al., 1999). 

Bufo schneideri Werner, 1894 (Figura 1) é uma espécie pertencente ao grupo 

de B. marinus, cujos indivíduos são animais de grande porte e popularmente 

denominados de sapo-cururu ou sapo-boi (Bastos et al., 2003). Esta espécie é muita 

conhecida por estar freqüentemente associada a habitações humanas (Yanosky et al., 

2000).  

O principal objetivo deste estudo foi obter informações sobre a história 

natural de Bufo schneideri. No primeiro capítulo são apresentados informações sobre a 

reprodução enfatizando as características dos indivíduos, as estratégias reprodutivas e os 

fatores que influenciam o sucesso reprodutivo individual. 

No capítulo dois são descritas as vocalizações e o contexto social em que são 

emitidas bem como as interações agressivas entre os machos. E no último capítulo é 

analisada a dieta e a existência da seletividade das presas durante o desenvolvimento 

pós-metamórfico desta espécie. 
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Figura 1: Bufo schneideri (macho). Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 
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ÁREA DE ESTUDO 

 

O presente estudo foi desenvolvido no município de Quirinópolis ( 18°26’ S 

e 50°27’ W; 450 m de altitude), na Região Centro-Oeste do Brasil, sudoeste do Estado 

de Goiás, e a cerca de 300 km de Goiânia (Figura 2). Quirinópolis apresenta dois 

grandes grupos litoestratigráficos: os basaltos e os arenitos e se insere no Planalto 

Setentrional da Bacia do Paraná (Borges, 2002).  

O clima é tropical semi-úmido, com duas estações bem definidas: o verão, 

que corresponde ao período chuvoso (setembro a abril) e o inverno que corresponde ao 

período seco (maio a agosto) (Figura 3). A temperatura anual média oscila entre 24° e 

26° C. A precipitação pluviométrica anual está em torno de 1.400 mm (Borges, 2002). 

Os turnos de observação foram realizados no lago Sol Poente (Figura 4), 

situado ao norte da cidade. O local está modificado pela ação antrópica, havendo 

substituição da cobertura natural por pastagens, restando poucas árvores. Ao redor do 

lago a vegetação é formada por resquícios de floresta ciliar e ao centro é formado 

basicamente por gramíneas. 
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Figura 2: Localização do município de Quirinópolis, GO. 
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Figura 3: Valores de Precipitação (a); umidade relativa do ar (b) e temperatura do ar (c) 

para o município de Quirinópolis, GO, durante o ano de 2002. 
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Figura 4: Vista dos resquícios de floresta ciliar ao redor do Lago Sol Poente, município 

de Quirinópolis, GO. Julho de 2002. 
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(Anura, Bufonidae) no sudoeste do estado de Goiás, Brasil 
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INTRODUÇÃO 

 
Em muitas espécies de anuros, para a aquisição de fêmeas, os machos 

agregam-se em determinadas áreas à noite (Duellman, 1967; Wells, 1977a; Pombal, 

1995). Wells (1977a) reconheceu dois padrões reprodutivos temporais para anuros: 

prolongado e explosivo (Wells, 1977a; Sullivan, 1982a).  

Espécies de reprodução explosiva são caracterizadas por uma estação 

reprodutiva curta (apenas uma ou poucas noites), altas densidades de machos, chegada 

sincrônica de fêmeas, razões sexuais operacionais (RSOs) altas e baixas oportunidades 

para a escolha de parceiros (Wells, 1977a; Arak, 1983). Os machos procuram ativamente 

por fêmeas e se esforçam em deslocar machos já amplectados (Wells, 1979). Este 

comportamento pode limitar a oportunidade de escolha da fêmea, tornando a competição 

entre machos, o principal determinante do sucesso reprodutivo dos machos (Wells, 

1977b; Kruse, 1981; Wagner & Sullivan, 1992). As espécies de reprodução prolongada 

por sua vez, possuem uma longa estação reprodutiva, densidade de machos 

relativamente baixa, chegada assincrônica de fêmeas, razões sexuais operacionais 

(RSOs) baixas, maior oportunidade de seleção sexual por escolha realizada pelas fêmeas 

(Wells, 1977a; Arak 1983) e machos territoriais que defendem locais de oviposição ou 

canto (Sullivan, 1982b). 

O sapo cururu (Bufo schneideri Werner, 1894) é uma espécie de áreas 

vegetais abertas e semi-abertas do Nordeste, Centro-Oeste, parte do Sudeste do Brasil, 

Uruguai, Paraguai, Bolívia e Norte, Centro e Sudoeste da Argentina (Guix, 1993; Frost, 

2004). Machos e fêmeas reproduzem-se em poças temporárias ou permanentes, 

geralmente em densas agregações, os machos podem utilizar as seguintes estratégias 

reprodutivas: macho cantor, satélite, procura ativa e/ou deslocador. Apesar das espécies 

do gênero Bufo serem consideradas como de reprodução explosiva, observa-se variação 

intrapopulacional na importância dos papéis desempenhados pela competição entre 

machos (seleção intrassexual) e escolha realizada pela fêmea (seleção intersexual) 

(Davies & Halliday, 1977, 1979; Arak, 1983; HöGlund & Robertson, 1988; Tejedo, 

1988, Cherry, 1992; Tejedo, 1993).  

Neste trabalho, o principal objetivo foi examinar a reprodução de B. 

schneideri, enfatizando: a) características individuais dos adultos; b) comportamento 

reprodutivo de machos e fêmeas; c) estrutura do agregado reprodutivo; d) as estratégias 

reprodutivas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 As observações de campo foram realizadas de julho a setembro de 2002, no 

Lago Sol Poente localizado no município de Quirinópolis, sudoeste do estado de Goiás. 

Os dados pluviométricos e de temperatura diária da região foram obtidos no SIMEGO 

(Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos do Estado de Goiás). Os dados foram 

coletados diariamente na Estação Experimental da Agrovale, situada a 5 km do local da 

realização dos trabalhos. 

As observações de campo foram registradas em gravador portátil e 

posteriormente transcritas para caderno de campo. Para visualização dos animais nas 

observações noturnas, foram utilizadas lanternas de luz branca com filtro vermelho 

sempre que necessário para reduzir o estresse dos animais (Haddad, 1987). Foram 

realizados 26 turnos de observação que totalizaram 116 horas de observação, e 

ocorreram no período noturno, entre 18 e 2 h.  

No inicio de turno foram registrados: condições metereológicas (presença de 

vento, chuva, aspecto do céu), horário do ocaso, temperatura e umidade do ar, início do 

período de vocalização, número de indivíduos presentes, presença de desovas e girinos. 

As temperaturas do ar e da água foram obtidas com termômetro de mercúrio de precisão 

de 0,5°C e a umidade relativa do ar com termohigrômetro digital (precisão de 0,05l).  

Os indivíduos adultos encontrados foram capturados, medidos com 

paquímetro de precisão 0,05mm e pesados com balança de precisão 0,1 g. 

Posteriormente, foram marcados com uma etiqueta numerada no pé da perna esquerda e 

soltos no mesmo local da captura. A cada 1 hora, a poça foi percorrida para o registro do 

número de indivíduos em atividade de vocalização e casais em amplexo. Foram 

considerados satélites aqueles machos silenciosos que permaneceram em postura 

submissa, próximos a machos cantores (conforme Myamoto & Cane, 1980).  

Os casais encontrados em amplexo foram capturados e acondicionados em 

sacos plásticos, contendo água e vegetação e posteriormente colocados em aquários para 

observação. As desovas obtidas foram fixadas em formalina 5% para posterior medição 

do diâmetro dos ovos e do volume total.  

A razão sexual operacional (RSO) (Emlen & Oring, 1977) foi obtida pela 

divisão do número de fêmeas pelo número de machos presentes na área demarcada do 

lago, no horário de pico de atividades. Para análise estatística dos dados foram utilizados 
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o índice de correlação de Pearson, a regressão linear e o teste de “t” de Student (Zar, 

1996). Os valores de p≤0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 
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RESULTADOS 
 
 
1 – Período reprodutivo e fatores abióticos: 
 

A atividade reprodutiva de B. schneideri do Lago Sol Poente ocorreu durante a 

estação seca e se estendeu até o início da estação chuvosa, nos meses de baixa 

precipitação (junho-setembro). A atividade de vocalização teve início em junho, sendo 

que poucos indivíduos vocalizavam isoladamente. A formação dos primeiros agregados 

ocorreu no mês de julho. Em 14 dos 26 turnos de observação, os indivíduos estiveram 

presentes na poça.  

Os machos de B. schneideri apresentam atividade de vocalização à noite. 

Apareceram na poça e começaram a vocalizar em média 18 minutos antes do ocaso 

(N=10 noites). As fêmeas aparecem pouco após os machos, por volta de 28 minutos 

após o ocaso (N=4 noites). Não houve correlação significativa entre a média diária de 

precipitação pluviométrica e a quantidade de indivíduos presentes no agregado (r=0,44; 

N=14; p>0,05). Houve correlação positiva e significativa entre a umidade relativa do ar 

e o número de indivíduos presentes no agregado reprodutivo (r=0,55; N=14; p<0,05; 

Figura 1). Entre a temperatura do ar e a quantidade de indivíduos, houve correlação 

negativa e significativa (r=-0,82; N=14; p<0,05; Figura 2). Nos meses de junho a 

setembro a umidade relativa média do ar foi inferior a 60%. No entanto, a formação dos 

agregados em três situações, ocorreu dois dias antes das chuvas (Figura 3). Nos dias de 

baixa densidade de machos (N=5), nenhuma fêmea foi observada no agregado. 
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Figura 1: Correlação entre o número de indivíduos de Bufo schneideri presentes no 

agregado e a umidade relativa do ar (l). Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, 

GO. 

 
Figura 2: Correlação entre a temperatura do ar (°C) e o número de indivíduos de Bufo 

schneideri presentes no Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO.  
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Figura 3: Valores de umidade relativa do ar (l) e o número de indivíduos (a); 

precipitação e o número de indivíduos (b) presentes no agregado reprodutivo nos meses 

de julho a setembro. Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 
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2- Características dos adultos: 

 

Foram medidos e pesados 125 indivíduos, dos quais 106 machos e 19 fêmeas. 

As fêmeas foram maiores e mais pesadas que os machos (Tabela 1). Dos 31 indivíduos 

recapturados somente um apresentou lesões decorrentes da marcação. Em média, os 

machos possuíram apenas 74,2% da massa e 89,9% do comprimento rostro-anal (CRA) 

das fêmeas. Os machos apresentaram diferenças de coloração na região gular, que é mais 

escura em relação à das fêmeas. As correlações entre CRA e a massa de machos e 

fêmeas amplectados foram significativas (massa: r=0,96 e CRA: r=0,93; p<0,05; N=19; 

Figuras 4 e 5). 

 

Tabela 1: Comparação pelo teste “t” entre a massa e Comprimento Rostro-Anal (CRA) 

de machos e fêmeas de Bufo schneideri. Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, 

GO. 

 Machos  Fêmeas  
 N X ±DP Min.-Máx  N X ±DP Min.-Máx t Gl p 

CRA 
(mm) 

87 123,3±15 90-161,4  19 140,3±9 124,5-155 -4,69 104 <0,05 

Massa 
(g) 

87 168,1±58 65,3-359,8  19 251,3±55 166,5-93,5 -5,64 104 <0,05 

 
 

 
 
Figura 4: Correlação entre a massa (g) de machos e fêmeas de Bufo schneideri 

encontrados em amplexo no Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 
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Figura 5: Correlação entre o CRA (mm) de machos e fêmeas de Bufo schneideri 

encontrados em amplexo no Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 

Dos 31 indivíduos recapturados, dezenove (15,2%) foram recapturados 

apenas uma vez, oito (6,4%) duas vezes e dois (1,6%) três vezes (Figura 6). O número 

de noites em que um mesmo macho de B. schneideri participou do coro foi pequeno 

( X =2,61±1,2). Embora a maioria dos machos tenha permanecido poucas noites no 

agregado, um indivíduo permaneceu cinco e outro sete noites. Não foram encontradas 

correlações significativas entre o CRA e o número de noites (r=-0,07; N=31; p>0,05) e 

nem entre a massa e o número de noites (r=-0,05; N=31; p>0,05) no agregado. Também 

não foram encontradas diferenças significativas entre o CRA (t=0,84; Gl=29 p>0,05) e 

entre este e a massa (t=0,51; Gl=29 p>0,05) dos indivíduos que permaneceram mais (4 a 

7 noites; N=4) ou menos noites (2 e 3 noites; N=27). Em relação ao tamanho dos 

machos, os machos encontrados em amplexo não foram significativamente maiores nem 

mais pesados os solitários (Tabela 2). 

O número de machos presentes no agregado foi sempre superior ao de 

fêmeas, gerando RSOs muito pequenas (Tabela 3). A correlação entre o número de 

machos no agregado e o número de fêmeas foi positiva e significativa (r= 0,971; N = 14) 

assim como o número de fêmeas presentes e as RSOs (r = 0,780; N = 14), indicando 

existir um número  proporcionalmente maior de fêmeas em relação aos machos em 

agregados maiores (Figura 7 e 8).  
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Figura 6: Número de machos e a permanência no agregado reprodutivo. Lago Sol 

Poente, município de Quirinópolis, GO. 

 

Tabela 2: Comparação pelo teste “t” entre a massa e Comprimento Rostro-Anal (CRA) 

de machos amplectados e solitários de Bufo schneideri. Lago Sol Poente, município de 

Quirinópolis, GO. 

  Machos solitários  Machos amplectados  
 N X ±DP Min.-Máx   N X ±DP Min.-Máx t Gl p 

CRA 
(mm) 

87 123,3±15 90-161,4  19 116±11 97,2-136,5 0,74 104 >0,05 

Massa 
(g) 

87 168,1±58 65,3-359,8  19 157,7±31 88,4-206,1 1,95 104 >0,05 

 
 

Tabela 3: Valores de RSOs de uma população de Bufo schneideri obtidos em 14 noites 

de observação. Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 

 
Data N° de machos N° de fêmeas RSO 

20/07/2002 34 1 0,029 
21/07/2002 17 0 0 
22/07/2002 36 2 0,05 
23/07/2002 60 3 0,05 
24/07/2002 34 2 0,058 
26/07/2002 6 0 0 
15/08/2002 7 0 0 
16/08/2002 27 3 0,11 
28/08/2002 87 8 0,091 
29/08/2002 95 9 0,094 
30/08/2002 124 15 0,12 
31/08/2002 97 11 0,11 
11/09/2002 3 0 0 
14/09/2002 2 0 0 
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Figura 7: Correlação entre o número de machos e fêmeas de Bufo schneideri no 

agregado reprodutivo. Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 

 

 

Figura 8: Correlação entre o número de fêmeas de Bufo schneideri e a RSO (Razão 

Sexual Operacional) no agregado reprodutivo. Lago Sol Poente, município de 

Quirinópolis, GO. 

 
3- Comportamento reprodutivo: 

 

O amplexo é do tipo axilar e foi observado tanto na água como em terra. No 

amplexo em terra, a fêmea foi interceptada, enquanto se deslocava em direção à poça 

(N=5). Durante seu deslocamento a fêmea fez breves paradas, nesses momentos, um 

macho que estava realizando procura ativa, saltou sobre esta e sem nenhum contato 
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prévio segurou-a fortemente, mantendo suas pernas traseiras próximas ao corpo. Após 

ter conseguido amplectar a fêmea, o macho produziu leves vibrações com o quarto dedo 

das duas pernas traseiras e foram observados breves tremores, por repetidas vezes. A 

fêmea continuou se deslocando e entrou na água. Durante o amplexo os machos não 

emitiram vocalizações. O amplexo na água também ocorreu de forma similar, enquanto 

as fêmeas se deslocavam (N=17). 

Em condições de laboratório, as desovas ocorreram em média 10,15h ± 3,19 

após o amplexo (N=6) e os casais permaneceram amplectados por até cinco dias após a 

desova. No momento da postura, o macho posiciona sua cloaca próximo a da fêmea e o 

casal permanece semi-mergulhado, com as cabeças fora da água. Os óvulos são 

liberados rapidamente na água ( X = 28,5s; N = 2) em forma de cordão gelatinoso (duas 

ou três fileiras). Após a postura, a fêmea não realiza nenhum movimento para retirar o 

macho de seu dorso. Foram encontradas correlações significativas entre a massa das 

fêmeas e o número de ovos e entre o CRA das fêmeas e o número de ovos. Entre o 

diâmetro dos ovos e a massa e o CRA não houve correlação (Tabela 5; Figuras 9 e 10).  

 

Tabela 5: Correlações entre a massa e o CRA e o número de ovos e diâmetro dos ovos e 

o massa e o CRA de fêmeas de Bufo schneideri. Lago Sol Poente, município de 

Quirinópolis, GO. 

 

Correlações N CRA (mm) 
Fêmeas 

(r) 

Massa (g) 
Fêmeas 

(r) g 

p 

N° de ovos 10 0,93 0,91 < 0,05 
Diâm. dos ovos 10 0,16 0,41 > 0,05 
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Figura 9: Correlação entre os valores de massa das fêmeas de Bufo schneideri e o 

número de ovos. Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 

 
Figura 10: Correlação entre os valores do CRA das fêmeas de Bufo schneideri e o 

número de ovos. Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 

 

4 – Estratégias reprodutivas dos machos: 
 
Quatro estratégias foram utilizadas pelos machos. A estratégia de macho 

procurador foi a mais utilizada e a de macho desalojador foi a menos utilizada (N=14 

turnos de observação) (Tabela 6). Os machos cantores podem estar ou não 

acompanhados por machos satélites. O número de machos satélites em torno de cada 

macho cantor variou de dois a seis (N=28). Os machos cantores foram cerca de 10,63% 

maiores (CRA: X =135,5±12,3; massa: X =216,02±57,6; N=14) e 30,71% mais pesados 
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do que os machos satélites (CRA: X =121,12±18,34; massa: X =149,67±61; N=20), 

sendo essas diferenças significativas (CRA: t=2,56; Gl=32; p<0,05;  massa: t=3,2; 

Gl=32; p<0,05). Houve também correlação significativa e positiva entre o número de 

machos presentes no agregado e o número de machos cantores (r=0,80; N=14; p<0,05) 

indicando que o número de machos cantores é maior quanto maior o número de machos 

presentes no agregado (Figura 11). Os machos cantores podem alternar, na mesma noite, 

a estratégia de macho vocalizador com a de procura ativa por fêmeas (N= 6). 

 

Tabela 6: Número de machos de Bufo schneideri observados em estratégias reprodutivas 

(N =14). Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 

 

Turnos Cantores Procuradores Satélites Desalojadores Total 
20/07/2002 5 21 8 0 34 
21/07/2002 9 3 5 0 17 
22/07/2002 13 13 9 1 36 
23/07/2002 17 26 16 1 60 
24/07/2002 15 10 9 0 34 
26/07/2002 4 2 0 0 6 
15/08/2002 4 1 2 0 7 
16/08/2002 8 14 5 0 27 
28/08/2002 14 35 23 15 87 
29/08/2002 18 57 8 12 95 
30/08/2002 19 76 16 13 124 
31/08/2002 26 61 1 9 97 
11/09/2002 0 3 0 0 3 
14/09/2002 0 2 0 0 2 

Valores médios 10,8 23,1 7,3 3,6 44,9 
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Figura 11: Distribuição dos valores do número de machos de Bufo schneideri presentes e 

cantores no agregado. Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 

 
Correlações positivas e significativas foram encontradas entre o número de 

machos satélites e machos cantores presentes no coro (r=0,62; N=11; p<0,05; Figura 

12). Os machos satélites alternavam para a estratégia de macho cantor (N=3), este 

passava a vocalizar quando o macho cantor cessava a atividade de vocalização ou era 

retirado do coro. 

 

Figura 12: Análise de Correlação entre os valores do número de machos de Bufo 

schneideri cantores e satélites no agregado. Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, 

GO. 

 

Nos dias de grande atividade, vários machos exibiram a estratégia de procura 

ativa por fêmeas. Os indivíduos que apresentavam esta estratégia possuíam o CRA 
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médio de 98,2±2 (N=56), o que foi 20,36% menores que a média geral da população. 

Esses indivíduos tentavam a amplectar tudo que se moviam inclusive outros machos. 

Houve correlação positiva e significativa entre o número de machos presentes no 

agregado (Figura 13) e o número de indivíduos que exibem a estratégia de procura ativa 

por fêmeas (r=0,89; N=14; p<0,05).  

Em uma ocasião, um pequeno macho (CRA=92,5mm; massa=105,7g) tentou 

amplectar por três vezes seguidas outro macho que estava por perto. O macho 

amplectado sinalizava com um leve chute com uma das pernas traseiras e um canto de 

soltura, composto por duas notas apenas. Indivíduos grandes com o CRA maior que 120 

mm alternavam a estratégia de macho vocalizador com procura ativa. Em várias 

ocasiões (N=26), paravam de vocalizar e tentavam amplectar o macho que se movia 

próximo a eles e quando percebiam que se tratava de outro macho, desfaziam o amplexo 

e voltavam a vocalizar. Em uma hora de observações foram registrados dois amplexos 

bem sucedidos em 68 tentativas de nove machos que realizavam procura ativa na 

margem da lagoa. Nas noites de pouca atividade (N=5 turnos) a procura ativa por fêmeas 

ocorreu de forma esporádica e isolada por alguns indivíduos do agregado reprodutivo. 
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Figura 13: Análise de Correlação entre o número de machos de Bufo schneideri no 

agregado e o número de machos que exibem a estratégia de procura ativa por fêmeas. 

Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 

                                                    

Houve correlação positiva e significativa entre o número de machos presentes 

no agregado e o número de machos que exibiram a estratégia de macho desalojador (r= 
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0,88; N=14; p<0,05; Figura 14). Os machos que obtiveram amplexo (CRA: X  

=121,3±11; massa: X =184,9±30g; N=6) e os machos desalojadores (CRA: X  

=116,8±10; massa: X =162,2±42g; N=6) não apresentaram diferenças significativas 

entre o CRA (t=-0,07) e o massa (t=-1,07).  

A fêmea amplectada ao se deslocar podia ser abordada por um ou mais 

machos desalojadores. O macho desalojador pode investir repetidas vezes no mesmo 

casal e a interação pode durar de alguns segundos a vários minutos ( X = 4,12±2,07min; 

N=4). O macho desalojador subia no dorso da fêmea e segurava na cabeça dessa com as 

pernas dianteiras e emite golpes, chutes com as perna na cabeça do macho amplectado, 

atingindo boca, olhos e narinas. O macho desalojador apoiado na fêmea tenta empurrar o 

macho amplectado previamente pressionando sua região gular para expulsá-lo. O macho 

amplectado permaneceu firme, segurando-se na fêmea e revidava os golpes sempre que 

o macho desalojador estivesse a seu alcance. Na noite de 29/08/02, quatro machos 

entraram na disputa formando um “bolo”, fazendo com que até a fêmea emitisse golpes 

com as pernas traseiras nos machos. Nas interações observadas, somente uma vez, dois 

machos soltaram simultaneamente a fêmea que fugiu. Nas demais, o macho desalojador 

não obteve sucesso em suas investidas, desistindo e retirando-se do local. 

 

 

Figura 14: Relação entre o número de machos de Bufo schneideri no agregado e o 

número de machos que exibem a estratégia de macho desalojador. Lago Sol Poente, 

município de Quirinópolis, GO. 
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DISCUSSÃO 

 
Em nossos resultados a umidade parece ser a variável ambiental que 

apresenta relação com o aparecimento dos indivíduos de B. schneideri na poça. A 

atividade reprodutiva de B. schneideri coincidiu com a precipitação pluviométrica, 

iniciando-se nos meses com menores índices pluviométricos, (julho e agosto), 

prolongando-se até o início da estação chuvosa em setembro, o que está de acordo com 

Moreira (1993) e Marques (1995). A umidade relativa do ar, chuvas e temperatura são 

importantes fatores abióticos para atividade reprodutiva dos anfíbios anuros (Pombal et 

al., 1994; Kluge, 1981; Crump, 1974; Blair, 1961). Em outros estudos, B. schneideri 

reproduziu no período mais chuvoso do ano (Guix, 1993; Bernarde & Kokubum, 1999; 

Yanosky et al., 2000). Para Marques (1995), os indivíduos de B. schneideri 

provavelmente percebem a proximidade das chuvas antes destas chegarem ao local, já 

que ocupam ambientes de reprodução antes das chuvas. Entretanto, esta mesma autora 

admitiu que a formação dos agregados não se devesse somente à ocorrência de chuvas, 

podendo ser atribuída a outro estímulo ou algum fator endógeno. 

A população estudada apresentou diferenças no padrão de coloração da 

região gular (nos machos é enegrecida e nas fêmeas é clara) o que está de acordo com 

Marques (1995) e Yanosky et al., (2000). Indivíduos adultos de B. schneideri 

encontrados no município de Quirinópolis são em média menores que os de São João da 

Boa Vista (Toledo & Villa, 1987), e se apresentam ligeiramente maiores que os 

coletados em Botucatu (Marques, 1995). De acordo com Rand (1985), o tamanho do 

corpo é fortemente influenciado por uma variedade de fatores ecológicos, entre eles 

alimentos, predadores, competidores e fatores físicos, como o clima. Além disso, para 

esse mesmo autor, o sucesso em interações sociais, particularmente competição, tanto 

por parceiros quanto por recursos, podem também influenciar no tamanho. 

Em relação ao tamanho, as fêmeas foram significativamente maiores e mais 

pesadas que os machos. O maior tamanho das fêmeas é comum em outras famílias de 

anuros (Davies & Halliday, 1979; Sullivan, 1982b; Martins, 1993; Pombal et al.,1994; 

Roberts, 1994; Prado & Utenabaro, 2000; Haddad & Sawaya, 2000; Lignau, 2003; 

Marra, 2003; Menin et al., 2004). Segundo Shine (1979), em 90% das espécies de 

anuros conhecidas, as fêmeas são, em média, maiores que os machos e supõe que o 

grande tamanho das fêmeas pode ser devido a duas possíveis causas: 1) os machos estão 

sujeitos a uma maior taxa de mortalidade durante a atividade de vocalização; 2) aumento 
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da fertilidade conforme aumenta o tamanho da fêmea. A segunda hipótese parece 

explicar melhor a diferença de tamanho e massa entre machos e fêmeas, já que os 

resultados mostraram  uma correlação positiva e significativa entre o CRA ou massa das 

fêmeas e o número de ovos (Martins, 1988; Ryser, 1988; Praderio & Robinson, 1990; 

Wogel et al.,2002). 

A capacidade dos machos de B. schneideri permanecerem no coro não foi 

correlacionada com o CRA e nem com a massa dos indivíduos, de maneira que os 

machos maiores não permaneceram mais noites na poça que os machos menores. 

Permanecer no coro o maior número de noites possível pode aumentar a probabilidade 

de encontros com as fêmeas (Woodward, 1982a). Para Green (1990), as reservas 

energéticas a médio e longo prazo, produzidas há semanas ou meses parece ser fator 

responsável pela capacidade de permanecer no coro. Entretanto, os resultados do 

presente estudo não corrobora esta idéia, já que os machos mais pesados não 

permaneceram mais tempo na poça.  

O comportamento durante o amplexo e a desova de B. schneideri segue o 

padrão de outras espécies do gênero. As fêmeas geralmente eram interceptadas durante o 

deslocamento de maneira similar a apresentada por Wells (1977b), Davies & Halliday 

(1979) e Tejedo (1993) e ocorreu tanto na água quanto em terra. A ocorrência do 

amplexo em terra também foi observada por Davies & Halliday (1979) e Forester & 

Thompson (1998). Segundo esses últimos autores, a incidência do amplexo terrestre não 

é importante e que os machos amplectam oportunisticamente as fêmeas nos horários de 

pico, sendo uma tática alternativa para interceptar as fêmeas que se deslocam em direção 

ao agregado.   

Os casais de Bufo schneideri permaneceram em amplexo cerca de cinco dias 

após a desova. Wells (1977b) comparou a duração do amplexo em algumas espécies de 

reprodução explosiva e prolongada: nas espécies de reprodução prolongada a duração do 

amplexo é de poucas horas, enquanto que nas de reprodução explosiva ela pode durar 

vários dias. Segundo esse mesmo autor, quando os machos se encontram em elevadas 

densidades torna-se reduzida a freqüência em que os machos encontram fêmeas 

solitárias. As fêmeas podem chegar ao agregado reprodutivo antes de estarem 

fisiologicamente prontas para o acasalamento (Wells, 1979). Então, os machos sofrem 

forte pressão seletiva para agarrar as fêmeas mais cedo para que estas possam estar com 

eles até a postura dos ovos ocorrer (Wells, 1977b).  
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Emlen & Oring (1977) sugerem que a razão sexual operacional (RSO) é uma 

característica importante no sistema de acasalamento, porque influencia o número de 

machos que competem por cada fêmea e desta forma no tipo do comportamento 

utilizado pelos machos (Emlen & Oring, 1977; Woodward, 1984). Para B. schneideri, a 

razão sexual entre adultos revelou um maior número de machos reprodutivamente ativos 

em relação ao número de fêmeas receptivas. Nos anuros essa maior freqüência de 

machos no agregado reprodutivo em relação ao número de fêmeas tem sido verificada 

em diversas espécies (Emlem, 1976; Davies & Halliday, 1977; Kluge, 1981; Ryan, 

1983; Haddad, 1987). Alguns autores sugerem que os machos podem estar disponíveis 

para reprodução várias noites sucessivas, enquanto que as fêmeas estariam receptivas 

uma ou algumas vezes durante a estação reprodutiva (Davies & Halliday, 1977; Ryan, 

1983; Duellman & Trueb, 1994). Esta desproporção no número de machos e fêmeas 

receptivas pode ser responsável pela intensa competição entre os machos levando-os a 

utilizarem várias estratégias para obtenção de fêmeas. Moreira (1993) encontrou altas 

razões sexuais para B. schneideri (1:1) e apesar de ocorrerem comportamentos 

agressivos entre machos, houve pouca movimentação nas noites de maior atividade, 

ficando os machos em posição estacionária ao redor da poça. Conforme Pombal (1995) a 

mesma espécie pode apresentar diferentes padrões temporais, ou mesmo diferentes 

estratégias reprodutivas, em diferentes áreas geográficas, ou em diferentes momentos. 

Os machos de B. schneideri do Lago Sol Poente utilizaram quatro estratégias 

reprodutivas. Quando a competição entre machos é intensa, machos em desvantagem 

podem utilizar estratégias de acasalamento alternativas para aumentar a probabilidade de 

acasalamento (Arak, 1983; Perril, 1984; Andersson, 1994; Lucas e Howard, 1995). O 

uso das vocalizações em posição fixa como estratégia para atração de fêmeas pelos 

machos é comum na maioria dos anuros (esteve presente em todas as noites em que estes 

ocupavam a poça, similar ao apresentado por Marques (1995). Os machos que utilizam a 

estratégia de vocalizador são significativamente maiores e mais pesados que os machos 

satélites (Wells, 1977b; Perril et al., 1978; Waltz, 1982; Haddad, 1991). Nas noites em 

que foi registrado pequeno número de indivíduos, um ou outro macho vocalizava 

isoladamente, sendo o número de machos presentes no agregado correlacionado com o 

número de machos cantores, diferentemente do obtido por Marques (1995) para B. 

schneideri e B. crucifer.  

Fairchild (1984) argumenta que em pequenas populações naturais, os machos 

cantores obtêm maior sucesso em relação a machos não cantores, que estão limitados à 
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disponibilidade de sítios de vocalização dos machos cantores. Porém, para Forester & 

Thompson (1998) em grandes populações, os machos não cantores podem obter maior 

êxito que os cantores, sendo raro um macho cantor bem sucedido, este resultado, se deve 

a grande utilização de outras estratégias reprodutivas alternativas, onde machos 

pequenos por não possuírem habilidades para competir por recursos adotam diferentes 

táticas reprodutivas. Para Krupa (1989), o fenômeno de trocar de estratégia pode ter 

custos e benefícios que variam de acordo com as condições dos machos e que a 

utilização da estratégia satélite, por exemplo, pode reduzir os altos custos associados à 

estratégia de vocalizador (Arak, 1988). 

Haddad (1991) verificou que em Hyla minuta 83,9% das associações entre 

cantores e satélites eram compostas por 1 cantor e 1 satélite e somente 1,8% consiste em 

1 cantor e 3 satélites. Em B. schneideri, o indivíduo vocalizador era rodeado por 2 a 5 

satélites. Em espécies em que o comportamento de corte não é elaborado, é pode ocorrer 

a estratégia satélite (Pombal, 1995), além de a estratégia satélite representar uma 

economia de energia, os machos com estratégia satélite podem sofrer uma pressão 

menor de predadores acusticamente orientados (Ryan, 1985). 

Forester & Thompson (1998) estudaram duas estratégias reprodutivas: 

cantores versus procuradores em Bufo americanus. Eles observaram que muitos 

amplexos ocorriam em terra a mais de 20 metros do sítio de reprodução. As fêmeas eram 

interceptadas durante seu percurso em direção aos machos cantores. Seus resultados 

apontam um percentual de 10% de machos vocalizadores para 90% de machos que 

interceptam fêmeas ou tentam desalojar machos amplectados, indicando que esta 

estratégia é amplamente utilizada nessa espécie. Para B. schneideri, algo similar ocorre: 

em noites de atividade intensa a média de machos que exibem a estratégia de 

procuradores é superior a de vocalizadores, corroborando a hipótese de Wells (1977a) e 

Arak (1983). A estratégia vocalizador é favorecida nas baixas densidades (Woolbright et 

al.1990). A utilização de estratégias alternativas é dependente da densidade (Sullivan, 

1982a; Arak, 1983 e Krupa, 1989; Woolbright et al.1990; Eggert & Guyétant, 2002). 

Segundo Howard (1978) os machos usam o comportamento reprodutivo alternativo para 

reduzir a competição com machos preferidos e contornar a escolha da fêmea. 

Os machos de B. schneideri também realizam procura ativa de forma 

semelhante à observada por Marques (1995) em outros Bufo (Arak, 1988; Forester & 

Thompson, 1998; Howard, 1988; Wagner & Sullivan, 1992; Sullivan & Malmos, 1994), 

podendo alternar as estratégias de macho vocalizador e procurador nos dias de alta 
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densidade (Marques, 1995). Wells (1979) observou que os indivíduos de Bufo 

margaritifer freqüentemente amplectavam outros machos e os soltavam em resposta ao 

canto de soltura. A estratégia de macho procurador foi realizada por machos que eram 

20% menores que a média da população, concordando com Sullivan & Malmos (1994). 

Segundo Forester & Lykens (1986) machos pequenos podem ser considerados bons 

interceptadores de fêmeas, pois são mais ágeis que os machos grandes e estão mais em 

alerta. 

A estratégia do macho desalojador foi observada em B. schneideri e ocorreu 

nos dias de alta densidade, similar ao descrito para esta mesma espécie por Marques 

(1995). A interação agressiva entre machos rivais é muito comum entre machos 

solitários que muitas vezes são observados desalojando machos já amplectados (Licht, 

1976; Wells, 1977b, 1979; Kruse, 1981; Woodward, 1982b). Pequenos machos 

amplectados são incapazes de resistir aos ataques de machos grandes e após uma luta 

prolongada são desalojados (Halliday, 1983). Em algumas espécies de Bufo é 

reconhecida esta estratégia alternativa na qual um macho maior (= mais forte) desaloja 

seu rival menor (= mais fraco) em amplexo, tomando-lhe a fêmea (Davies & Halliday, 

1978).  

Wells (1979) observou que o macho que inicialmente amplecta uma fêmea 

tem vantagem sobre os machos que tentam desaloja-los, e somente os menores são 

desalojados. Apesar das interações durarem poucos minutos, a estratégia de macho 

desalojador procedeu de forma similar à apresentada por Wells (1979) e por Davies & 

Halliday (1979).  A formação de “bolos” em que uma fêmea é disputada por vários 

machos ao mesmo tempo, também foi registrada para outros Bufonideos (Davies & 

Halliday, 1979; Forester & Thompson, 1998). Em todas as ocasiões que o deslocamento 

de machos foi utilizado como estratégia reprodutiva para obtenção de fêmeas, a 

densidade esteve significativamente correlacionada (Davies & Halliday, 1979; Howard, 

1988; Tejedo, 1992b) em conformidade com os resultados aqui apresentados para B. 

schneideri. Para Davies & Halliday (1977) e Kruse (1981), a estratégia de macho 

desalojador é muito importante e o sucesso do macho acasalador é determinado pelo 

combate direto entre os machos. Todavia parece não ser importante para B. schneideri, 

uma vez que nenhum macho desalojador obteve sucesso ao tentar desalojar outro macho 

que estava amplectado.  

Para B. schneideri o sucesso reprodutivo dos grandes machos não ficou 

evidenciado, uma vez que a maioria dos amplexos foram obtidos por machos de 
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tamanhos variados. No entanto, houve uma forte correlação entre o CRA e a massa dos 

machos e fêmeas amplectados, indicando a existência da formação de pares não-

aleatórios no agregado reprodutivo. De acordo com de Woodward (1982b), existem pelo 

menos cinco hipóteses que procuram explicar o acasalamento não aleatório em anuros: 

1) aumento do sucesso de fertilização, 2) disponibilidade de recursos, 3) qualidade 

genética dos machos, 4) habilidade diferencial do canto e 5) competição entre machos. 

De acordo com os resultados encontrados neste estudo, somente a 5ª hipótese pode ser 

comentada, visto que para as demais não foram obtidos dados.  

 Para Eggert & Guyétant (2002), em algumas espécies, o tipo de competição 

entre machos para aquisição de fêmeas dependem grandemente da duração do período 

reprodutivo. Para estes mesmos autores, em agregados de padrão temporal explosivo, 

quando densidade masculina é alta, ocorre uma intensa competição e o sucesso do 

macho depende grandemente na habilidade de localizar fêmeas e amplectá-las.   

Conforme HöGlund (1989) pequenos machos podem não conseguir 

amplectar fêmeas maiores, por não conseguirem segurá-las corretamente, facilitando o 

amplexo dos machos grandes e que a vantagem de um grande macho é facilmente criada 

após um curto período de competição. Provavelmente porque os machos podem avaliar 

o tamanho do corpo do adversário a partir do canto de libertação emitido por estes 

durante a competição quando entram em contato (Davies & Halliday, 1979). Todavia, 

para HöGlund (1989), machos menores com fêmeas menores e machos maiores com 

fêmeas maiores tem maior probabilidade de suportar supostos ataques.  

Davies & Halliday (1977) concluíram que o sucesso do macho acasalador em 

B. bufo foi determinado primeiramente pelo combate direto macho-macho, mas houve 

uma correlação entre o tamanho do corpo do macho e da fêmea em amplexo. Esses 

autores sugeriram que fêmeas grandes, podem escolher grandes machos, com base nas 

diferenças de vocalizações, correlacionada características do corpo. Gatz (1981) 

identificou um padrão não-aleatório de acasalamento em B. americanus, com amplexos 

voltados para grandes machos. No entanto este mesmo autor afirma não ter encontrado 

evidencias que comprovem a escolha da fêmea. Para Wells (1979), as oportunidades de 

seleção sexual de machos por fêmeas em agregados de reprodução explosiva são 

reduzidas e a probabilidade de acasalamento não aumenta significativamente com o 

aumento do tamanho do macho. Assim, para a população de B. schneideri do município 

de Quirinópolis, onde a escolha da fêmea não ficou evidenciada, a formação de pares 

não-aleatórios pode ser devida à competição entre machos.  
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RESUMO 

 
A atividade reprodutiva de Bufo schneideri foi observada em uma poça 

permanente no município de Quirinópolis, estado de Goiás, durante o período 

reprodutivo que durou de julho a setembro de 2002. O principal objetivo foi obter 

informações sobre o comportamento reprodutivo de machos e fêmeas e identificar os 

principais fatores que influenciam o sucesso reprodutivo individual de B. schneideri. 

Dos fatores abióticos, a umidade relativa do ar e a temperatura do ar estiveram 

significativamente correlacionadas com o aparecimento dos indivíduos na poça. Os 

machos apresentaram quatro estratégias reprodutivas em resposta à forte pressão seletiva 

causada pela competitividade estabelecida nos dias de alta densidade de indivíduos. A 

estratégia de macho vocalizador foi utilizada pelos machos maiores e mais pesados e 

esteve presente durante todo período reprodutivo; no entanto, estratégias de macho 

satélite, macho procurador e macho desalojador foram significativamente 

correlacionados com a densidade de machos presentes no agregado reprodutivo. A 

população estudada apresentou fêmeas significativamente maiores e mais pesadas que os 

machos. No entanto, o tamanho do macho esteve correlacionado com o tamanho da 

fêmea, indicando a formação de pares não aleatórios e apesar disso, o sucesso 

reprodutivo dos grandes machos não ficou evidenciado, uma vez que os amplexos foram 

obtidos por machos de tamanhos variados. Também não foram encontradas evidências 

de escolha realizada pelas fêmeas, sendo que a maior parte dos acasalamentos ocorreu 

durante a procura ativa realizada por machos de B. schneideri. 
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ABSTRACT 

 
The reproductive activity of Bufo schneideri was observed in a permanent 

pound in the Municipality of Quirinópolis, State of Goiás, during the reproductive period 

from July to September 2002. The main objective was to obtain information on the 

reproductive behavior of males and females, and to identify the main factors that 

influence in the individual reproductive success of B. schneideri. Of the abiotics factors, 

temperatures, relative humidity of the air, were significantly correlated with the 

individuals’ emergence in the pound. The males presented four reproductive strategies in 

response to strong selective pressure caused by the established competitiveness in the 

days of high density of individuals. The strategy of male calling was used by the larger 

and heavier males and it was present during every reproductive period; however, 

strategies of satellite male, procurator male and dislodge male were correlated 

significantly with the density of males in the reproductive breeding. The studied 

population presented females significantly larger and heavier than males. However, the 

size of the males was correlated with the size of the female, indicating the formation of 

no random pairs, and in spite of that, the reproductive success of the great males, was 

not evidenced, once the amplexus were obtained by males of varied sizes. Also there 

were not evidences of choose accomplished by the females, and most of the mating 

happened during the active search accomplished by males of B. schneideri.   
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INTRODUÇÃO 

 
O hábito reprodutivo noturno da maioria dos anuros favoreceu a utilização de 

sinais sonoros como principal meio de reconhecimento específico nos coros (Blair, 

1961). As vocalizações dos anuros além de servirem para atração de fêmeas (Schwartz et 

al, 2002), proporcionam isolamento reprodutivo, defesa do sítio de canto (Arak, 1983; 

Garcia-Rutledge & Narins, 2001) e separação espacial (Dyson & Passmore, 1992). 

Atributos ou “displays” comportamentais podem influenciar a escolha do 

parceiro e conseqüentemente determinarem o sucesso do acasalamento (Howard, 1978). 

Os machos maiores podem vocalizar por mais tempo em virtude de terem mais energia, 

ou controlar territórios maiores, podendo assim monopolizar recursos que podem ser 

essenciais para a reprodução (Wells, 1977).  

Da análise de sinais acústicos provém a base para determinação de 

repertórios vocais de indivíduos e espécies e para relacionar a variação na estrutura do 

sinal com outras características fenotípicas do indivíduo vocalizante (Wagner, 1989). 

Segundo Gerhardt (1991), os padrões de variação nas propriedades do canto de anúncio 

de várias espécies de anuros estão relacionados aos padrões de preferência das fêmeas 

para estas mesmas propriedades. Em vários anuros são observadas correlações entre os 

parâmetros acústicos e características físicas dos indivíduos (Howard & Young,1998; 

Sullivan & Malmos, 1994; Giacoma et al.,1997) 

Espécies de bubonídeos de tamanhos corporais e laringes grandes produzem 

cantos com baixa freqüência dominante (Martin, 1972). O canto de B. schneideri pode 

ser caracterizado como estereotipado (Marques, 1995) e de baixa freqüência (Marques, 

1995; Köhler et al., 1997). Cantos estereotipados são aqueles referidos por Haddad 

(1995) como menos flexíveis e por Wells (1988) com limitado contexto social. Várias 

espécies de anuros apresentam dois ou mais tipos de vocalização com funções sociais 

diferenciadas (Arak, 1983; Bastos & Haddad, 1995; Grafe et al.,2000; Márquez et al., 

2000; Bee et al., 2001; Schwartz et al., 2002; Alonso & Rodrigues, 2003; Bastos et al. 

2003; Bevier, et al.,2004 ). 

As vocalizações emitidas pelos machos podem ser: (1) canto de anúncio 

(Advertisement call, sensu Wells, 1977) emitido pelos machos, tem função primordial à 

atração de fêmeas coespecíficas, que estejam prontas para oviposição (Haddad, 1995); 

(2) canto de libertação (release call, sensu Wells, 1977) são vocalizações emitidas por 

machos e fêmeas de varias espécies quando amplectados ou tocados por outro macho 



Citação: BERTOLDO, J.2004. Comportamento reprodutivo, vocalização e dieta de Bufo 

schneideri, Werner, 1894 (Anura, Bufonidae). Dissertação de Mestrado, UFG. 94p 
 

 

(Haddad, 1995). Estes sinais sonoros identificam o sexo e geralmente possibilitam uma 

pronta libertação do indivíduo amplectado (Aronson, 1944); e o canto territorial 

(territorial call, sensu Wells, 1977) é produzido por um macho residente em resposta a 

um canto de anúncio recebido acima de um crítico de intensidade e tem como função a 

defesa de território e o espaçamento entre os machos (Haddad, 1995).  

Os objetivos do presente estudo foram: descrever as vocalizações dos machos 

de B. schneideri durante o período reprodutivo e verificar a existência de territorialidade 

e interações agressivas entre os machos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

As observações de campo foram realizadas de julho a setembro de 2002, no 

Lago Sol Poente localizado no município de Quirinópolis, sudoeste do estado de Goiás. 

Os dados pluviométricos e de temperatura diária da região foram obtidos no SIMEGO 

(Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos do Estado de Goiás). Os dados foram 

coletados diariamente na Estação Experimental da Agrovale, situada a 5 km do local da 

realização dos trabalhos. 

As observações foram registradas em gravador portátil e posteriormente 

transcritas para o caderno de campo. Para visualização dos animais nas observações 

noturnas, foram utilizadas lanternas de luz branca com filtro vermelho sempre que 

necessário para reduzir o estresse dos animais (Haddad, 1987). Foram realizados 26 

turnos de observação que totalizaram 116 horas de observação e ocorreram no período 

noturno, entre 18 e 2h e esporadicamente durante o dia.  

No inicio de turno foram registrados: condições metereológicas (presença de 

vento, chuva, aspecto do céu), horário do ocaso, temperatura e umidade do ar, início do 

período de vocalização, número de indivíduos presentes, presença de desovas e girinos. 

As temperaturas do ar e da água foram obtidas com termômetro de mercúrio de precisão 

de 0,5°C e a umidade relativa do ar com termohigrômetro digital (precisão de 0,05l).  

Os indivíduos adultos encontrados foram capturados, medidos com 

paquímetro de precisão 0,05 mm e pesados com balança de precisão 0,1 g. 

Posteriormente, foram marcados com uma etiqueta enumerada no pé (entre a junta e os 

artelhos) da perna esquerda e soltos no mesmo local da captura. A cada 1 hora, a poça 

foi percorrida para o registro do número de indivíduos em atividade de vocalização e 

casais em amplexo.  

Para cada indivíduo observado em atividade de vocalização, foram 

registradas as seguintes informações: horário, temperatura e umidade do ar, tipo de 

substrato utilizado, distância da margem e distância para o indivíduo mais próximo 

(vocalizante ou não). Após as observações naturalísticas, os indivíduos foram 

capturados, medidos com paquímetro de precisão 0,05mm e pesados com balança de 

precisão 0,1 g. Posteriormente, foram marcados e soltos no mesmo local da captura.  

Em intervalos regulares (1 hora) todo ambiente foi percorrido para registro da 

quantidade de indivíduos em atividades de vocalização e interações. As vocalizações e 
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interações acústicas foram registradas com gravador DAT Sony TCD-100 e microfone 

direcional Sony ECM-MS907, sendo posteriormente editadas em PC, a 22 kHz. 

As variáveis acústicas medidas foram: duração total dos cantos (s); taxa de 

repetição (canto/minuto); freqüência dominante (Hz); número de notas (notas/canto); 

duração das notas (s); distância entre as notas (s); número de pulsos (pulsos/nota); 

duração dos pulsos (s). Para a análise acústica foram utilizados os programas Avisoft-

SASLab Light e Cool Edit Pro 96.  

Os termos bioacústicos utilizados no presente trabalho seguem de acordo 

com Duellman & Trueb (1994), que podem ser definidos da seguinte forma: 

1-Vocalização: qualquer tipo de emissão sonora produzida pelo animal, podendo ser 

reconhecidas duas categorias: canto e notas. 

2-Canto: conjunto de emissões sonoras produzidas em determinada seqüência, podendo 

ser constituído por uma nota simples (canto simples), uma série de notas idênticas ou 

grupos de notas diferentes (canto composto). 

3-Nota: unidade temporal que constitui o canto, podendo ser formada por pulsos. 

4-Pulsos: impulsos energéticos enfatizados no espectro temporal de uma nota. 

Para análise estatística dos dados foram utilizados o índice de correlação de 

Pearson, a regressão linear e o teste de “t” de Student e ANOVA (Zar, 1996). Os valores 

de P≤0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 
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RESULTADOS 

 

1- Vocalizações: 

Os machos de Bufo schneideri do Lago Sol Poente iniciaram as vocalizações, 

28 minutos antes do ocaso, em diferentes substratos: apoiados sobre madeiras ou pedras, 

parcialmente submersos e sob vegetação gramínea flutuante. A vocalização era 

geralmente iniciada por um macho sendo seguido por outro após 15 a 30 segundos, com 

sobreposição parcial de seu canto ao do primeiro. A interação permanece por alguns 

minutos ( X =32 min ± 8; N=6), até que outros machos entrarem no coro. A atividade de 

vocalização de B. schneideri atingiu pico entre 20:00 e 23:00h nos dias de grande 

atividade (N=7 noites) e diminuiu após às 2:00h (Figura 1). Somente um ou dois 

indivíduos permaneceram até a aurora (N=3 noites). 

A distância entre os primeiros indivíduos é geralmente grande, cerca de 50 m. 

Em noites de alta densidade o espaçamento era menor (t=2,37; Gl=13; P=0,03) do que 

em baixas densidades ( X =15,2m; N=9). O número de indivíduos vocalizando aumenta 

até às 22h sendo que o número médio de indivíduos é de 7,0 (N=14 noites). Houve 

correlação positiva e significativa entre o início da vocalização dos machos e o ocaso 

(r=0,68; N=10; P<0,05) (Figura 2). 
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Figura 1: Média de indivíduos vocalizando (N=10) de Bufo schneideri, em oito noites no 

Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO.  



Citação: BERTOLDO, J.2004. Comportamento reprodutivo, vocalização e dieta de Bufo 

schneideri, Werner, 1894 (Anura, Bufonidae). Dissertação de Mestrado, UFG. 94p 
 

 

18,15

18,2

18,25

18,3

18,35

18,4

18,3 18,35 18,4 18,45 18,5

Horário do ocaso

H
or

ár
io

 d
e 

 in
íc

io
 

da
s 

vo
ca

li
za

çõ
es

 
Figura 2: Correlação entre os horários de inicio de vocalização de Bufo schneideri e os 

horários do ocaso no Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 

 

 Os coros de Bufo schneideri podem ser ouvidos a longas distâncias (500 a 

600 m).  A distância dos machos vocalizadores em relação à margem variou de um a 

80m (N=28). Os machos vocalizam interagindo com um ou vários indivíduos. A 

interação entre dois indivíduos ocorre mais freqüentemente no início e no fim da 

atividade. Com três ou mais indivíduos, nos horários de maior atividade (20-23h). O 

macho que inicia a seqüência de notas do grupo foi chamado de macho dominante. Ao 

todo, foram acompanhadas interações em oito noites, por um período de 1:30min. Nos 

horários de intensa atividade era difícil identificar as posições dos machos, devido a 

grande sobreposição dos cantos. A posição do terceiro e dos demais indivíduos 

permaneceu duvidosa devida a grande distância entre eles.  

As interações estabelecidas não são estáveis, sendo alteradas constantemente 

a posição e o número de indivíduos. Quando o macho dominante por algum motivo se 

afasta, ou cessa a vocalização, outro macho assume a posição dominante (geralmente o 

segundo macho). A entrada de novos machos no coro, também era freqüente. Em duas 

ocasiões foi observado o afastamento de um dos machos e a entrada de outro que se 

encontrava nas proximidades, mas que não vocalizava. As vocalizações não eram 

ininterruptas, os indivíduos faziam breves paradas, permanecendo até oito minutos sem 

que nenhum indivíduo emitisse alguma vocalização.  

Os machos de B. schneideri apresentaram três tipos de vocalizações com 

funções diferenciadas: o canto de anúncio, o canto de libertação e o canto territorial. O 
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canto de anúncio foi emitido em todos os dias em que os machos estiveram presentes na 

poça. O canto de anúncio era formado por notas multipulsionadas, emitidas em 

intervalos regulares (Figura 3), com duração média de 3,39s ±0,4s (N=6 cantos) e taxa 

de repetição de 7±2 (N=6) cantos por minuto. O número de notas variou de 27 a 38 notas 

( X =34,2±4,6; N=6 cantos), as quais possuíam em média duração de 0,034s ±0,003s 

(N=30) e 3,8 pulsos (N=30 notas).  

A densidade dos machos foi significativamente correlacionada com a duração 

do canto, com a taxa de repetição e com o número de pulsos. A umidade relativa do ar 

esteve significativamente correlacionada com o número de pulsos. As demais variáveis 

abióticas (temperatura do ar, temperatura da água) não foram significativamente 

correlacionadas com os parâmetros acústicos e nem estes com os parâmetros físicos 

(CRA e peso) dos indivíduos analisados (Tabela 2). 

Os cantos de libertação foram comuns durante a formação de amplexos 

errôneos, principalmente quando os machos procuravam ativamente por fêmeas. Este 

tipo de canto foi muito comum nos dias de grande atividade. Ao ser amplectado por 

outro macho, havia sinalização com um leve chute com uma das pernas traseiras e um 

canto de libertação, que era composto por duas notas multipulsionadas. Cada nota 

apresentava de dois a quatro pulsos (N=6) que durava, em média, 0,1s. A freqüência 

dominante média foi de 742,5 Hz e as distâncias entre as notas variam de 0,078s a 

0,104s (N=6). Os pulsos podem ter duração entre 0,006 e 0,010s e a quantidade de 

pulsos em cada nota varia de dois a três, sendo em média 2,92 (N=6). 

Os cantos de libertação também foram emitidos quando os animais eram 

manuseados, porém com uma taxa de repetição mais alta que na situação natural (Figura 

4). A duração depende do tempo em que o animal é manuseado, havendo emissão de 

uma ou várias notas ( X =18,7; N=2).  
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Figura 3: Canto de anúncio de Bufo schneideri. Espectograma (a); Oscilograma (b) e 

Sonograma (c). Temperatura do ar 24°C; umidade relativa: 80,1l. Lago Sol Poente, 

município de Quirinópolis, GO. 
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Tabela 2: Correlação entre os principais parâmetros acústicos dos cantos de anúncio e os 

fatores abióticos, densidade, CRA e massa dos indivíduos (N=20) de Bufo schneideri 

gravados no Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 

 

Variáveis Freqüência 
dominante 

Duração do 
canto 

Taxa de 
repetição 

Número 
de notas 

Número de 
pulsos 

CRA 
 

-0,29 0,22 0,02 0,27 -0,04 

Peso 
 

-0,36 0,06 0,13 -0,02 -0,07 

Temp. do ar 0,03 0,22 0,12 -0,04 -0,08 

Temp.da água 
 

0,17 -0,30 0,27 0,06 -0,25 

Umidade 
 

0,09 -0,15 0,21 -0,13 -0,44* 

Densidade 
 

-0,01 -0,49* 0,67* -0,02 -0,43* 

*   valores significativos a p<0,05. 

 

Os cantos territoriais dos machos de B. schneideri, apresentaram-se apenas 

como uma leve alteração em relação ao canto de anúncio. Em várias ocasiões, foi 

presenciado este tipo de comportamento, em que um macho, em resposta a outro, emitia 

cantos com alta taxa de repetição (Figura 5). Os cantos territoriais têm duração média de 

2,64s ± 0,28s (N=12) e taxa de repetição de 11,3 ±1,2 (N=12) cantos por minuto, sendo 

constituídos de 26,4 a 34,6 notas ( X =30,3 ± 3,9; N=30) Cada nota apresentou duração 

média de 0,039 ± 0,002s (N=30) e 3,2 pulsos (N=30).  

Foram encontradas diferenças significativas na duração total do canto, na 

taxa de repetição, no número de notas e nas distâncias entre as notas dos cantos de 

anúncio, territorial e de libertação. Para as demais variáveis não foram encontradas 

diferenças significativas (Tabela 3). O canto de anúncio é 30% maior que o territorial, 

que por sua vez apresenta taxa de repetição 61,8 % maior quando comparada ao canto de 

anúncio. 
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Figura 4: Canto de libertação de Bufo schneideri. Espectograma (a), Oscilograma (b) e 

Sonograma (c). Temperatura do ar 21°C; umidade relativa: 79,3l. Lago Sol Poente, 

município de Quirinópolis, GO. 
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Tabela 3: Comparação pela ANOVA entre os parâmetros acústicos dos cantos de 

anúncio, territorial e de libertação de Bufo schneideri. Lago Sol Poente, município de 

Quirinópolis, GO. 

 
Parâmetros acústicos Anúncio 

( X ±DP) 
Territorial 
( X ±DP) 

Libertação 
( X ±DP) 

Gl F P 

Duração total (s) 3,39 
(0,4) 

2,64 
(0,3) 

2,2 
(0,2) 

21 14,8* 0,0001 

Taxa de repetição 
Canto/min.) 

7 
(2) 

11,3 
(1,2) 

16,3 
(0,57) 

21 45,3* 0,0005 

Distância entre 
cantos 

6,4 
(1,3) 

1,95 
(0,36) 

2,7 
(1,7) 

21 21,4 1,32 

Freqüência (Hz) 740,9 
(77,6) 

730,9 
(46,1) 

742,5 
(143,9) 

21 0,03 0,964 

N° de notas 34,2 
(4,6) 

30,3 
(3,9) 

18,7 
(0,2) 

21 16,5* 0,0006 

Duração da nota (s) 
 

0,034 
(0,003) 

0,039 
(0,002) 

0,003 
(0,009) 

21 5,853 0,010 

Distância entre as 
notas (s) 

0,060 
(0,006) 

0,049 
(0,006) 

0,090 
(0,006) 

20 29,731* 0,001 

N° de pulsos 3,5 
(0,6) 

3,2 
(0,6) 

2,92 
(0,1) 

21 1,69 0,209 

Duração dos pulsos 
 

0,009 
(0,008) 

0,009 
(0,005) 

0,009 
(0,0003) 

21 0,02 0,976 

* valores significativos a p<0,05. 
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Figura 5: Canto territorial de Bufo schneideri. Espectograma (a), Oscilograma (b) e 

Sonograma (c). Temperatura do ar 22°C; umidade relativa: 67,2l. Lago Sol Poente, 

município de Quirinópolis, GO. 
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DISCUSSÃO 

 

Os indivíduos de B. schneideri do lago Sol Poente formaram densos 

agregados durante o período reprodutivo. Segundo Ryan  et al. (1981), a formação de 

agregados representa um caráter adaptativo, pois indivíduos que vocalizam agrupados 

atraem maior número de fêmeas aumentando o sucesso reprodutivo e coros maiores 

podem ser ouvidos a maiores distâncias que os coros menores. Yanosk et al., (2000) 

afirmou que os coros de B. schneideri foram ouvidos a uma distância de até 500 m do 

local do agregado, resultado similar foi observado no lago Sol Poente, onde os coros 

podem ser ouvidos até uma distância de 600 m. 

Os machos de B. schneideri vocalizaram em diferentes substratos, apoiados 

sob madeiras, pedras ou mesmo no solo, parcialmente submersos e sob vegetação 

gramínea flutuante. A postura adotada pelos machos e os tipos de sítios de canto 

utilizados foram semelhantes aos da população estudada por Marques (1995) na região 

de Botucatu (SP) e por Köhler et al., (1997), na Bolívia. Vocalizar com postura 

parcialmente submersa é comum em bufonídeos (Haddad et al.,1988; Haddad & Sazima, 

1992; De La Riva et al., 1996; Kwet & Di-Bernardo,1999). 

Os indivíduos de B. schneideri apresentam atividade noturna, sendo o início 

da vocalização correlacionada com o ocaso, como observado por Cardoso (1981). O 

início ocorreu sempre antes do ocaso, diferindo do resultado apresentado por Marques 

(1995). Os machos de B. schneideri mantiveram atividade de vocalização até por volta 

da 1:00h da madrugada e atingiram o pico máximo entre 20 e 23h, nos dias de grande 

atividade, como observado para outras espécies (Giacoma et al., 1997). Segundo 

Cardoso & Haddad (1992) o término das vocalizações por volta da meia-noite, sem 

aproveitamento da segunda metade do ciclo diário sem luminosidade e a existência de 

um máximo de atividade em horários bem definidos após o ocaso, são questões que 

emergem sem resposta convincente. Evitar dispêndio de energia parece importante e a 

diminuição da temperatura poderia influenciar o encerramento das vocalizações. 

Os dados obtidos por Yanosk et al., (2000) indicaram que os indivíduos de B. 

schneideri não são ativos a noite inteira: a maioria aparece e fica se alimentando no local 

ou se move para locais diferentes, após três horas depois do ocaso. No lago Sol Poente a 

temperatura do ar pode ser a responsável pela diminuição da atividade de B. schneideri 

(ver capítulo I) já que a densidade de machos no agregado esteve negativamente 

correlacionada com a temperatura do ar.  
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A distância entre os machos vocalizantes variou de dois a vários metros, 

sendo significativas as diferenças de espaçamento nas noites de alta e baixa densidades, 

o que é similar ao apresentado por Köhler et al., (1997). O espaçamento entre machos 

vocalizadores é influenciado pela densidade de machos no agregado (Dyson & 

Passmore, 1992) e pela qualidade do habitat (Shepard, 2002). O espaçamento entre os 

machos decresce com o aumento da densidade, como o observado para outras espécies 

de Bufo (Dyson & Passmore, 1992; Shepard, 2002; Tárano, 2002). Em baixas 

densidades os machos ficam parados vocalizando e raramente se movem para outros 

locais (Wagner & Sullivan, 1992). Este tipo de comportamento em relação ao 

espaçamento também foi observado para a população estudada. 

A atividade de vocalização foi iniciada por um macho e alguns segundos 

depois, outro macho começa vocalizar sobrepondo o canto com o do primeiro macho, 

sendo similar ao apresentado para outras populações (Marques, 1995). Em B. schneideri, 

vários cantos foram emitidos sucessivamente por ambos os indivíduos, ocorrendo 

sobreposição parcial e temporal dos cantos. Essas interações envolvem mais de dois 

indivíduos, sendo comum a formação de grupos com três ou mais indivíduos interagindo 

acusticamente. Os cantos em sobreposição temporal são comuns (Haddad et al., 1988; 

Brasileiro, 1998; Grafe, 1999).  

Duellman (1967) diferencia três tipos de coro em relação à organização: a) 

completamente organizado: os indivíduos cantam organizados em duetos trios e 

quartetos; b) inicialmente organizados: poucos indivíduos cantam em uma seqüência 

padrão, os outros indivíduos perdem a organização; c) desorganizados: os cantos dos 

indivíduos não possuem uma seqüência padrão. Para o mesmo autor, várias espécies do 

gênero Bufo apresentam um padrão aparentemente desorganizado. Entretanto, em nossos 

resultados indicaram um padrão que se assemelha ao inicialmente organizado, já que a 

posição do macho dominante e do segundo indivíduo é clara na maioria das observações. 

Em algumas espécies, como Bufo americanus, o canto de um macho estimula 

o canto de outros machos resultando em considerável sobreposição de cantos (Wells, 

1977). A sobreposição de cantos pode não ser vantajosa para a localização do macho 

pela fêmea durante a vocalização (Sullivan, 1985) por causa da interferência acústica 

entre os machos competidores (Wells, 1977; Schwartz, 1987). No entanto, Wells (1977) 

sugere que um alto grau de sincronia dos cantos dos anuros ocorre para atrair as fêmeas 

aos locais de reprodução e que os machos as obtém mais por procura ativa do que por 

emissão de cantos em determinados locais, sendo este sistema presumivelmente mais 
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efetivo para atrair as fêmeas a longas distâncias. Grafe (1999) sugere que os machos de 

Kassina fusca podem controlar o grau de sobreposição entre os cantos, conferindo-lhes 

vantagens. 

Em todas as interações observadas notou-se a presença de um macho que 

inicia a seqüência de cantos (chorus leaders; Duellman, 1967). Os líderes emitiam notas 

que puxavam o coro e organizavam a seqüência de cantos determinando uma espécie de 

hierarquia. Porém, segundo Wells (1977), esta hierarquia no canto não é uma evidência 

de que a organização do coro tenha sido determinada por encontros agonísticos e que 

não há razão para supor que a organização do coro é análoga à hierarquia de dominância 

em outros animais. Isto explica o fato do macho dominante líder não ser na maioria das 

vezes, o maior macho do grupo.  

Os machos de B. schneideri apresentaram três tipos de vocalizações: o canto 

de anúncio, territorial e de libertação. Os machos de B. schneideri apresentaram canto de 

anúncio formado por notas multipulsionadas características de bufonídeos, com uma 

série de notas idênticas classificadas como estereotipado por Haddad (1995). O intervalo 

entre cantos e a freqüência dominante foi similar e taxa de repetição e a duração total 

diferentes aos valores encontrados por Köhler et al., (1997). Todavia apresentaram 

menor taxa de repetição e maior duração total, se assemelhando aos valores encontrados 

para o canto identificado como territorial neste estudo. De maneira geral pode-se afirmar 

que o canto desta espécie manteve o padrão de longa duração e baixa freqüência 

dominante. 

O canto de anúncio foi comum nos dias de grande atividade em que os 

machos apresentavam a estratégia de procura ativa por fêmeas. A freqüência dominante 

e o contexto social em que este canto ocorre são similares aos de Marques (1995). O 

canto territorial de B. schneideri possui uma estrutura similar ao canto de anúncio, 

apresentando um significativo aumento na taxa de repetição e na duração total do canto 

que se apresentou 30% menor que o canto de anúncio. 

Segundo Wells (1988) os cantos emitidos por algumas espécies de anuros 

durante as interações agressivas correspondem aos seus cantos de anúncio ligeiramente 

modificados, fazendo com que a distinção entre eles não seja evidente. À medida que a 

densidade do agregado reprodutivo aumenta ou a distância entre os vizinhos cantores 

diminui (Dyson & Passmore, 1992; Bastos & Haddad, 1995; Shepard, 2002), os machos 

de determinadas espécies de anuros aumentam a sua taxa de repetição, reduzindo o 

intervalo entre os cantos (Tárano, 2002). Segundo Duellman & Trueb (1994) e Grafe et 
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al., (2000) em algumas espécies o canto de anúncio pode desempenhar duas funções: 

atração de fêmeas e a sinalização de território, de acordo com o contexto social.  

Algumas características das vocalizações dos anuros são correlacionadas 

significativamente com variáveis abióticas ou com a massa e o CRA dos machos 

cantores (Höglund & Robertson, 1988; Sullivan 1992; Bastos & Haddad, 1995; Wagner 

& Sullivan, 1995; Howard & Young, 1998; Alonso & Rodríguez, 2003; Bastos et al., 

2003). Nos cantos de anúncio de B. schneideri foram encontradas correlações negativas, 

porém não significativas entre a freqüência dominante e o CRA ou massa dos machos 

cantores, similar ao observado por Sullivan (1992) e Lignau (2003) para outras espécies.  

A temperatura do ar e da água não esteve correlacionada com nenhum 

parâmetro acústico do canto como a freqüência dominante, a duração do canto, a taxa de 

repetição, o número de notas e o número de pulsos do canto de anúncio de B. schneideri, 

diferente ao encontrado para outras espécies (Sullivan & Wagner, 1988; Sullivan & 

Malmos, 1994; Giacoma et al., 1997; Lignau, 2003). Ovaska & Caldbeck, (1997) não 

encontraram correlação entre a temperatura do ar e os parâmetros de Eleutherodactylus 

antillensis. A densidade de machos vocalizantes foi o fator que mais se correlacionou 

com a intensidade do canto na população de B. schneideri, como observado para outras 

espécies (Sullivan, 1983; Sullivan & Wagner, 1988; Ovaska & Caldbeck, 1997; 

Schwartz et al., 2002). Assim, à medida que a densidade do coro aumenta ou a distância 

entre os vizinhos cantores diminui, os machos têm aumentada sua taxa de repetição 

(Bastos et al., 2003). 
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RESUMO 

 
Neste estudo foram descritas as vocalizações emitidas por machos de Bufo 

schneideri em uma poça permanente no município de Quirinópolis, estado de Goiás, 

durante o período reprodutivo que durou de julho a setembro de 2002. Foram objetivos 

deste estudo descrever as vocalizações dos machos e analisar as interações entre os 

machos no agregado reprodutivo. As vocalizações foram minutos antes do ocaso e 

interagiram acusticamente com um ou vários indivíduos. Os cantos foram parcialmente 

sobrepostos e iniciados por um macho líder que emitia notas que puxavam o coro. Os 

machos de B. schneideri apresentaram três tipos de vocalizações de estrutura pulsionada 

com funções diferenciadas: o canto de anúncio, o canto de libertação e o canto territorial. 

O canto de anúncio apresentou notas multipulsionadas e manteve o padrão de longa 

duração e baixa freqüência dominante similares ao encontrado por outros autores para 

essa mesma espécie. O canto de libertação foi comum na formação de amplexos 

errôneos durante a estratégia de procura ativa por fêmeas sendo cada nota com dois ou 

três pulsos. O canto territorial diferiu do canto de anúncio porque apresentou maior 

duração total e maior taxa de repetição. No contexto social analisado, a densidade foi o 

fator mais importante para definir o tipo de canto (territorial ou anúncio). Os fatores 

abióticos analisados (temperatura e umidade do ar) não se mostraram correlacionados 

com os parâmetros espectrais e temporais do canto de B. schneideri. Apenas a densidade 

se mostrou correlacionada com o aumento da taxa de repetição dos cantos, indicando 

uma possível importância do canto territorial na manutenção do espaçamento entre os 

machos. 
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ABSTRACT 

 

In this study the emitted vocalizations were described by males of Bufo 

schneideri in a permanent pound in the Municipality of Quirinópolis, State of Goiás, 

during the reproductive period that it lasted from July to September of 2002. The 

objective this study was describing the vocalizations of the males and the interactions 

among the males during in the breeding activity. The vocalizations was recorded and 

analyzed in specific programs. The males began their vocalizations minutes before the 

decline and they interacted acoustically with one or several individuals. The calls were 

put upon partially and initiate for a male leader that emitted notes that pulled a chorus. 

The males of B. schneideri presented three types of vocalizations of pulsioned structure 

with differentiated functions: the advertisement call, the release call and the territorial 

call. The advertisement call presented notes multipulsioned and it maintained the pattern 

of long duration and low dominant frequency similar to the found by other authors for 

that same species. The release call was common in the formation of erroneous amplexus 

during the active searching for females and each note with two or more pulses. The 

territorial call differed of the advertisement call, by larger total duration and larger 

repetition tax. In the analyzed social context, the density was the most important factor 

to define the type of song (territorial or advertisement). The analyzed abiotics factors 

(temperature and humidity of the air) were not correlated with temporal and spectral 

parameters of the call of B. schneideri. The density the tax is correlated with the of 

repetition of the calls, indicating the importance of the territorial call in the maintenance 

of the spacing among the males. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Citação: BERTOLDO, J.2004. Comportamento reprodutivo, vocalização e dieta de Bufo 

schneideri, Werner, 1894 (Anura, Bufonidae). Dissertação de Mestrado, UFG. 94p 
 

 

LITERATURA CITADA 

 

ALONSO, R. & A. RODRIGUEZ. 2003. Advertisement calls of Cuban toads of the 

genus Bufo (Anura, Bufonidae). Phyllomedusa 2(2):75-82. 

ARAK A. l983. Male competition and mate choice in anuram amphibians. In P.P.G. 

BATESON (Ed), Mate choice. Cambridge University Press, Cambridge. 181-210. 

ARONSON, L. T. 1944. The sexual behavior of anura. VI – The mating pattern of Bufo 

americanus, Bufo fowleri  and Bufo terrestris. Amer. Mus. Novitates (1250): 1-15 

BASTOS, R. P.; J. A. O. MOTTA; L.P. LIMA & L. D. GUIMARÃES. 2003. Anfíbios 

da Floresta Nacional de Silvânia, estado de Goiás. Goiânia. 82p. 

BASTOS, R.P. & C. F. B. HADDAD. 1995. Vocalizations and acoustic interaction in 

Hyla elegans (Anura, Hylidae) during the reproductive activity. Naturalia 20:165-

176. 

BEVIER, C. R.; K. LARSON.; K. REILLY & S. TAT. 2004. Vocal repertoire and 

calling activity of the mink frog Rana septentrionalis. Amphibia-Reptilia 25:255-

264. 

BEE, M. A.; C. E. KOZICH; K. J. BLACKWELL & H. C. GERHARDT. 2001. 

Individual variation in advertisement calls of territorial male Green frogs, Rana 

clamitans: implications for individual discrimination. Ethology. 107:65-84. 

BLAIR, W. F. 1961. Calling and Spawoning in a mixed population of anurans. Ecology 

42 (1): 99-110. 

BRASILEIRO, C. A. 1998. Biologia reprodutiva de Physalaemus centralis (Anura, 

Leptodactylidae) em Cachoeira das Emas, Pirassununga, S.P. Dissertação 

(Mestrado em Ecologia). Instituto de Biologia. UNICAMP. S. P. 67p. 

CARDOSO, A. J. 1981. Organização espacial e temporal na reprodução e vida 

larvária em uma comunidade de hilídeos no Sudeste do Brasil (Amphibia: 

Anura). Dissertação de Mestrado em Ecologia. Instituto de Biologia, UNESP 

Campinas. 106p. 

CARDOSO, A.J. & C. F. B. HADDAD. 1992. Diversidade e turno de vocalização de 

anuros em comunidade neotropical. Acta Zool. Ilhoana 41: 93-105. 

De LA RIVA, I.; J. BOSCH & R. MARQUEZ. 1996. Advertisement calls of two 

Bolivian toads (Anura, Bufonidae: Bufo). Herpetol. J. (6): 59-61. 

DUELLMAN, W. E & L. TRUEB. 1994. Biology of the amplibians. Magraw-Hill 

Book Company. New York. USA.670p. 



Citação: BERTOLDO, J.2004. Comportamento reprodutivo, vocalização e dieta de Bufo 

schneideri, Werner, 1894 (Anura, Bufonidae). Dissertação de Mestrado, UFG. 94p 
 

 

DUELLMAN, W. E. 1967. Social Organization in the mating calls of some neotropical 

anurans. Amer. Mid Nat. 77(1):156-163. 

DYSON, M. L. & PASSMORE, N. I. 1992. Inter-male spacing and aggression in 

African Painted Reed frogs, Hyperoluís marmoratus. Ethology 91: 237-247. 

GARCIA-RUTLEDGE, E. & P.M. NARINS. 2001. Shared acoustic resouces in an old 

world frog community. Herpetologica 57 (1): 104-116. 

GERHARDT, H. C. 1991. Female choice in treefrogs: statie and dynamic acoustic 

criteria. Anim. Behav. 42: 615-636. 

GIACOMA, C.,C. ZUGOLARO & L. BEANI. 1997. The advertisement calls of the 

Grreen Toad (Bufo viridis): Variability ans role en mate choice. Herpetologica 53 

(4): 454-464. 

GRAFE, T. U. 1999. A function of synchronous chorousing and a novel female 

preferences shift in anuran. The Roy. Soc. Lond. 266:2331-2336. 

GRAFE, T. U.; J. O. STEFFEN & C. STOLL. 2000. Vocal repertoire and effect of 

adivertisement call intensity on calling bahaviour in the West African tree frog, 

Leptopelis viridis. Amphibia-Reptilia 21:13-23. 

HADDAD, C. F. B & I. SAZIMA. 1992. Anfíbios anuros da serra do Japi. De L.P.C. 

MORELLATO (Ed.) História Natural da Serra do Japi: Ecologia e preservação de 

uma área florestal no Sudeste do Brasil. Ed. da UNICAMP. FAPESP. 321p. 

HADDAD, C. F. B. 1995. Comunicação em anuros (Amphibia). Anais de Etologia, 

Pirassununga, SP. 13:116-132. 

HADDAD, C. F. B.; G. V. ANDRADE. & A. J. CARDOSO. 1988. Anfíbios anuros no 

Parque Nacional da Serra da Canastra, estado de Minas Gerais. Brasil 

Florestal, 64:9-20 

HADDAD, C.B.F. 1987. Comportamento reprodutivo e comunicação de Hyla minuta 

Peters, 1872 (Amphibia, Anura, Hylidae). Dissertação de Mestrado em Ecologia. 

Instituto Biologia. UNICAMP, 135 p. 

HÖGLUND , J. S. & G. M. ROBERTSON. 1988. Chorousing behaviour a density-

dependent alternative mating strategy in male Common toads (Bufo bufo). 

Ethology 79: 324-332. 

HOWARD, R. D. 1978. The evolution of mating strategies in Bulfrogs Rana 

catesbeiana. Evolution 32 (4): 228 – 233. 

HOWARD, R. D. & J. R. YOUNG.1998. Individual variation in male vocal traits and 

female mating preferences in Bufo  americanus. Anim. Behav. (55): 1165-1179. 



Citação: BERTOLDO, J.2004. Comportamento reprodutivo, vocalização e dieta de Bufo 

schneideri, Werner, 1894 (Anura, Bufonidae). Dissertação de Mestrado, UFG. 94p 
 

 

KÖHLER, J.; S. REICLE & G. P.  BONN. 1997. Adivertisement calls of three species 

of Bufo (Amphibia: Anura: Bufonidae) form Lowland Bolivia. Stuttg. Betträge 

Zur Naturk. Ser. A (152): 1-7. 

KWET, A. & M. Di-BERNARDO. 1999. Anfíbios. Porto Alegre: EDIPUC, R.S. 107p. 

LIGNAU, R. 2003. Comunicação acústica e visual, territorialidade e 

comportamento reprodutivo de Hylodes heyeri (Anura: Leptodactylidae) no 

município de Morretes, estado do Paraná, Brasil. Dissertação de Mestrado em 

Biologia. Instituto de Ciências Biológicas. UFG. Goiânia. 64p. 

MARQUES, R. A. 1995. Estudo bioecológico de duas espécies simpátricas do gênero 

Bufo na região de Botucatu, estado de São Paulo (Amphibia, Bufonidae) 

Dissertação de Mestrado em Ecologia. Instituto de Biociências. UNESP, S.P. 94p. 

MÁRQUEZ, R.; I. DE LA RIVA & J. BOSCH. 2000. Advertisement calls of Bufo 

camerunensis, Chiromantis rufensis, Dimorphognatus africanus and 

Phrynobatrachus auritus, from Equatorial Guinea (Central Africa). Herpetol. J. 

10:41-44. 

MARTIN, W. E. 1972. Evolution of vocalization in the genus Bufo. In: F.W. BLAIR 

(Ed.), Evolution of the Genus Bufo. University of Texas. Press, Austin, Texas. 279-

309. 

OVASKA, K. E. & J. CALDBECK. 1997. Vocal behaviour of the frog 

Eleutherodactylus antillensis  on the British Virgin Island. Anim. Behav.., 54:181-

188. 

RYAN, M. J.; M. D.TUTTLE & L. K. TAFT. 1981. The cost and benefits of chorousing 

behavior. Behav. Ecol. Sociobiol. 8: 273-278. 

SCHWARTZ, J. J. 1987. The function of call alternation in anuran amphibians: a teste 

of three hypoteses. Evolution 41(3): 461-471. 

SCHWARTZ, J. J.; B. W. BUCHANAN & H. C. GERHARDT. 2002. Acustic 

interactions among male gray treefrogs, Hyla vesicolor, in a chorus setting. Behav. 

Ecol. Sociobiol. 53: 9 – 19. 

SHEPARD D. B. 2002. Spatial relations hips of male Green Frogs (Rana clamitans) 

throughout the activity season. Amer. Mid. Nat. (148): 394-400. 

SULLIVAN, B.K. 1983. Sexual selections in woodhause´s tood (Bufo woodhausei). II 

Fenale chouice. Anim. Behav. 31:1011-1017 

SULLIVAN, B. K. 1985. Male calling behavior in response to playback of conpecific 

advertisement calls in two Bufonids. J. Herpetol.. 19 (1):78-83. 



Citação: BERTOLDO, J.2004. Comportamento reprodutivo, vocalização e dieta de Bufo 

schneideri, Werner, 1894 (Anura, Bufonidae). Dissertação de Mestrado, UFG. 94p 
 

 

SULLIVAN, B. K. 1992. Calling behavior of the Southwestern toad (Bufo 

microscaphus). Herpetologica 48(4): 383-389. 

SULLIVAN, B.K. & W.E. WAGNER. 1988. Variation in advertisement and release 

calls and social enfluences on calling behavior in the Gulf Coast Toad (Bufo 

valliceps). Copeia1988. (4): 1014-1020. 

SULLIVAN, B. K. & K. B. MALMOS. 1994. Call variation in the Colorado river toad 

(Bufo alvarius): behavioral and phylogenetics implications. Herpetologica 50(2): 

147 - 156. 

TÁRANO, Z. 2002. Vocal responses to conspecific call variation in the neotropical frog 

Physalaemus enesefae. J. Herpetol. 36(4): 615-620. 

WAGNER, J. E. Jr., 1989. Graded aggressive signals in Blanchard’s criket frog: vocal 

responses to opponent proximity and size. Anim. Behav. 38: 733-1038. 

WAGNER J, W. E. & B.K., SULLIVAN. 1992. Chorus Organization. In the Gulf Coast 

Toad (Bufo valliceps): Male and Female Behavior and the Opportunity for Sexual 

Selection. Copeia1992 (3) 647 – 658.  

WAGNER, W. & B. K. SULLIVAN. 1995. Sexual selection in the Gulf Coast toad, 

Bufo valliceps: female choice based on variable characters. Anim. Behav. 49, 305–

319 

WELLS, K. D. 1977. The social behaviour of anuran amphibians. Anim. Behav. 25: 

666-693. 

WELLS, K. D. 1988. The efect of social interactions on anuran vocal behavior, p. 433-

454. In: B. FRITZISCH; M. J. RYAN; W. WILCZYNSKI; T. E. 

HETHERINGTON & W. WALKOWIAK. (Eds.). The evolution amphibian 

auditory system. New York: John Wiley and Sons. 745p. 

YANOSKY, A. A.; C. MERCOLLI & J, R. DIXON. 2000. Some aspect of the 

population ecology of the Giant toad Bufo paracnemis (Anura, Bufonidae) in 

northeastern Argentina. Bull. Maryl. Herp. Soc. 36 (2): 42-60. 

ZAR, J. H. 1996. Bioestatistical Analysis.3ª Ed. Prentice-Hall, EnGlewood Cilffs, New 

Jersey. 662p 

 

 

 

 



Citação: BERTOLDO, J.2004. Comportamento reprodutivo, vocalização e dieta de Bufo 

schneideri, Werner, 1894 (Anura, Bufonidae). Dissertação de Mestrado, UFG. 94p 
 

 

Capítulo III 

 

 

 

 

 

 

 

Dieta de Bufo schneideri Werner, 1894 (Anura, Bufonidae) 
durante a atividade reprodutiva 

 

 

 

Juciene Bertoldo da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Dieta, Bufonidae 

 

 



Citação: BERTOLDO, J.2004. Comportamento reprodutivo, vocalização e dieta de Bufo 

schneideri, Werner, 1894 (Anura, Bufonidae). Dissertação de Mestrado, UFG. 94p 
 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A dieta de qualquer organismo é um aspecto fundamental de seu nicho 

ecológico e conhecê-la é relevante para a compreensão da ecologia básica das espécies 

(Sih & Christensen, 2001). Os anfíbios são componentes expressivos no fluxo de energia 

na cadeia trófica, tanto nos ecossistemas aquáticos como nos terrestres (Stebins & 

Cohen, 1995). Entretanto, a importância da dieta dos anfíbios vai mais além da 

satisfação de requerimentos energéticos, sendo possível que seja componente 

fundamental de suas estratégias de defesa (Menéndez-Guerrero, 2001).  

O tamanho do corpo em anfíbios anuros afeta o forrageamento de diversas 

maneiras, incluindo a habilidade de escolha do tamanho da presa (Duellman & Trueb, 

1994). De Bruyn  et al. (1996) e Daza & Castro (1999) observaram que o tamanho da 

presa difere entre indivíduos ao longo do desenvolvimento pós-metamórfico. Para Lima 

& Magnusson (2000) essa mudança é esperada por razões morfológicas e pelas 

mudanças no espectro do tipo de presas que podem ser ingeridas. Segundo Menéndez-

Guerrero (2001), o conhecimento das diferenças existentes na dieta entre juvenis e 

adultos é também importante para compreensão das relações tróficas entre espécies, 

como por exemplo, a partilha de recursos. A existência de partilha de recursos em várias 

dimensões do nicho, comumente faz com que cada espécie possua padrões espécie-

específicos de utilização de recursos, isto é, as espécies possuem nichos complementares 

(Castanho, 2000).   

Os estudos sobre dieta de anfíbios anuros apontam para o consumo de 

invertebrados, e em grande parte, artrópodes (Guix, 1993; Evans & Lampo, 1996; 

Menéndez-Guerrero, 2001; Canedo, 2002; Marra, 2003). Tolf (1995) distingue duas 

categorias de presas consumidas: (1) as pequenas e numerosas que se movimentam 

pouco, incluindo formigas e pequenos besouros e (2) as de tamanho corporal grande e 

alta mobilidade, como ortópteros, aranhas e larvas de lepidópteros.  

Conforme a definição de Begon et al., (1986) a maioria dos anuros são 

generalistas, consumindo muitos tipos de presas. Todavia, algumas espécies têm sido 

consideradas especialistas, como Bufo margaritifer que consome altas porcentagens de 

formigas (Parmelee, 1999); Physalaemus petersii e P. freibergi que consomem 

principalmente térmitas (Duellman, 1978). Para Canedo (2002), ao determinar a 

seletividade de um predador deve-se considerar os fatores que proporcionam variações 
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intraespecíficas no tamanho, como sexo e idade e a disponibilidade de presas no 

ambiente, além da variação sazonal destes fatores.  

Os objetivos deste estudo foram: (1) descrever a dieta de Bufo schneideri de 

uma população do município de Quirinópolis durante o período reprodutivo; (2) 

verificar o grau de similaridade da dieta dessa população com a observada em outras 

localidades; (3) determinar se há variação no tamanho e na composição dos itens 

alimentares ao longo do desenvolvimento pós-metamórfico desta espécie.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os indivíduos analisados foram coletados manualmente no lago Sol Poente, 

no município de Quirinópolis. As coletas foram realizadas entre 20/07 e 30/08 de 2002, 

no período noturno das 20 às 22h. Ao todo foram analisados 67 indivíduos de Bufo 

schneideri.  

Conforme Parmelee (1999), a perda de informações sobre a dieta está 

relacionada com o tempo decorrido entre a captura e a morte, sendo que o ideal é matar 

os animais o mais rápido possível para evitar que os processos digestivos continuem. 

Assim, os indivíduos coletados foram mortos imediatamente, tendo sido anestesiados 

com álcool 20% e fixados em formol 10%. 

Os indivíduos foram dissecados na parte ventral, desde a cintura escapular até 

a porção terminal do abdômen. Todo estômago foi retirado e conservado em álcool a 

70%. O exame do conteúdo estomacal foi feito com o auxílio de um estereomicroscópio 

e as presas foram identificadas com base na classificacação de Borror et al., (1992) até 

as categorias taxonômicas de ordem ou família. Quando não foi possível identificar o 

conteúdo estomacal, o material foi classificado como não identificado. As medidas das 

massas dos restos vegetais, terra e pedras foram tomados separadamente. As larvas de 

insetos foram todas agrupadas em uma única categoria de presa (larva) conforme o 

apresentado por Marra (2003). 

O volume aproximado de cada presa encontrada intacta foi obtido utilizando 

a fórmula do volume de um elipsóide: V=
6

** 2
clπ

, onde: l = largura, c = comprimento. 

As medidas da largura (tomada em um ponto médio do corpo) e do comprimento (sem 

considerar antenas, mandíbulas, ovopositores e demais extremidades do corpo) foram 

feitas com paquímetro digital de precisão 0.01 mm. A freqüência numérica das 

categorias de presa em cada classe de tamanho foram calculadas por %numi= numi /  Σ 

numi , onde  numi =  é o número total de presas da categoria i (Canedo, 2002). Foram 

calculadas as porcentagens numérica e volumétrica de cada categoria alimentar para 

cada indivíduo. Os animais examinados foram agrupados em duas classes, de acordo 

com o tamanho do corpo: comprimento rostro anal (CRA) abaixo da média populacional 

( Χ =112,6mm) como subadultos, e igual ou acima da média, como adultos. Todos os 

indivíduos também foram pesados com balança de precisão (0,01 g) e identificados 

quanto ao sexo. O CRA e a largura da boca de cada indivíduo foram medidos com 
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paquímetro de precisão de 0,01 mm. As dietas de machos e fêmeas foram analisadas em 

conjunto, devido ao pequeno número de fêmeas (N=2). 

As relações existentes entre pares de variáveis foram verificadas pelo índice  

de correlação de Pearson (r). A comparação de médias entre pares de variáveis foi 

realizada utilizando o teste de “t” de Student e ANOVA (Zar, 1996). Para a Análise de 

Componentes Principais (PCA; Gauch Jr., 1986) das presas encontradas nos estômagos 

de B. schneideri, foi utilizado o programa Biodiversity-Pro. Os valores de P≤0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos. 
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RESULTADOS 

A maioria dos componentes identificados são de origem animal. Os 

artrópodes compõem basicamente a dieta de B. schneideri, sendo que os insetos 

constituem o grupo de maior importância, tanto na freqüência quanto no volume 

consumido (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Dados gerais de volume e número de presas encontradas em Bufo schneideri. 

Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. N= Número presas; n = número de 

presas intactas; (%) = porcentagem em relação ao total de presas intactas; Σ Vol. = 

volume total do item. 

 

Itens N n (%) de n Σ Vol.(mm3) (%) Vol. 
Araneae 11 10 1,01 488,5 2,27 
Blattaria 4 3 0,03 166,8 0,77 

Chilopoda 1 1 0,10 28,8 0,13 
Coleoptera 377 388 39,15 17577,7 81,65 
Dermaptera 47 8 0,81 132,5 0,62 
Diplopoda 12 6 0,61 332,8 1,55 

Diptera 17 7 0,71 26,2 0,12 
Formicidae 522 325 32,80 1846,5 8,58 
Hemiptera 23 16 1,61 176,1 0,82 

Larvas 10 8 0,81 211,0 0,98 
Termitidae 197 166 16,75 407,3 1,89 
Vespidae 53 53 5,35 135,1 0,63 

Total 1274 991 - 21529,3 - 
 

De um total de 67 indivíduos analisados, foram identificadas 1.274 presas, 

das quais 991 (77,8%) encontravam-se intactas. As categorias que apresentaram maior 

percentual foram os coleópteros (39,2%), formigas (32,8%) e cupins (16,8%), sendo as 

demais categorias pouco representadas (Figura 1). 

Em relação ao volume, os coleópteros também ocuparam o primeiro lugar 

das categorias de presas, com 39% do volume total das presas ingeridas. Os indivíduos 

apresentaram em média 2,6 (N=67) categorias de presas em seus estômagos, sendo que, 

11,9% apresentaram de cinco a sete categorias. Os diplopodas apresentaram o maior 

volume individual ( X =63,2mm3; N=4), seguido das baratas ( X =55,6 mm3; N=3) e 

coleópteros ( X =52,6 mm3; N=74). A categoria que apresentou o menor volume 

individual foram os cupins ( X =2,7 mm3; N=9). Os coleópteros apresentaram maior 
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variedade de morfoespécies, sendo que em um único indivíduo foram encontrados seis 

coleópteros diferentes. 
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Figura 1: Porcentagem numérica (a) e porcentagem volumétrica (b) de presas 

encontradas nos estômagos de Bufo schneideri. Lago Sol Poente, município de 

Quirinópolis, GO. 

 

De modo geral, as correlações encontradas foram baixas e não significativas. 

Somente entre o volume total de presas e o CRA ou massa houve correlação 

significativa (Figura 2). Não foram encontradas correlações significativas entre: a 

quantidade de presas e o CRA ou massa, entre o número de categorias taxonômicas 

encontradas nos estômagos e o CRA ou massa, entre o maior comprimento de presa e o 

CRA ou massa e entre o maior volume de presa e o CRA ou massa (Tabela 2). Entre o 

tamanho da boca e o comprimento da maior presa ingerida (r=0,09; N=46; P>0,05) e 

entre tamanho da boca e o maior volume de presa ingerida (r=0,22; N=46; P>0,05) 

também não foram encontradas correlações significativas. 

Dos indivíduos examinados, 12 (17,9%) apresentaram terra e/ou pedras em 

seus estômagos. Alguns apresentavam mais de uma pedra, que variou de tamanho. Os 

restos vegetais foram constantes nos estômagos de B. schneideri. Dos indivíduos 

analisados, 46 (68,6%) apresentaram algum tipo de vegetal misturado aos restos animais 

engolidos. Foram identificados gramíneas, gravetos e sementes. Dez indivíduos (14,9%) 

não apresentaram nenhum conteúdo estomacal e 12 (17,9%) tinham menos de seis 

presas em seus estômagos.  
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Tabela 2: Resultados da correlação entre variáveis de presa encontrados nos estômagos e 

o CRA e o massa dos indivíduos de Bufo schneideri. Lago Sol Poente, município de 

Quirinópolis, GO. 

Variáveis N CRA (r) Massa (r) 
Volume total de presas 67  0,40* 0,50* 

Número de categorias taxonômicas 67 0,21 0,19 

Quantidade de presas 67 0,02 0,07 

Maior comprimento de presa 46 -0,04 -0,23 

Maior volume de presa 46 0,20 -0,04 

• Valores significativos a P < 0,05 
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Figura 2: Correlação entre: (a) volume (mm3) de presas ingeridas e o CRA (mm) e (b) o 

volume (mm3) de presas ingeridas e a massa (g) dos indivíduos de Bufo schneideri. Lago 

Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 

Foram encontrados vermes nematódeos nos estômagos de sete indivíduos 

(10,4%), sendo em média 3,3 vermes por indivíduos (N=7). Não houve diferença 

significativa entre o CRA e massa dos indivíduos com e sem vermes (Tabela 3). 

Também não houve correlação significativa entre CRA do indivíduo e número de 

vermes encontrados (r=0,26; N=7; P>0,05) e entre a massa e o número de vermes 

encontrados (r=0,25; N=7; P>0,05). 
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Tabela 3: Comparação pelo teste “t” entre CRA e o massa de indivíduos sem e com 

vermes de Bufo schneideri. Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 

 

                       Sem vermes Com vermes  

 N X ±DP  N X ±DP t Gl P 

CRA (mm) 60 123,0±21  7 140,3±19 1,29 8 0,2304 

Massa (gr) 60 187,8±69  7 251,3±94 0,81 8 0,4431 

 

Os itens encontrados nos adultos e subadultos foram praticamente os 

mesmos. Os adultos apresentaram uma dieta um pouco mais variada, com três itens a 

mais: baratas (Blattaria), Hemiptera e Diptera. A maior diferença entre os dois grupos 

foi a proporção dos itens ingeridos (Figura 3). Os indivíduos adultos apresentaram maior 

número de itens em seus estômagos ( X = 3,3; N=46), enquanto que a média nos 

subadultos (N=21) foi de 2,2 itens. Os adultos ingeriram maior volume de presas em 

relação aos subadultos (Figura 4). 

Os itens mais freqüentes da dieta dos adultos foram besouros (Coleoptera) e 

formigas (Formicidae) que juntos representam 75,2% do total de presas ingeridas. Nos 

subadultos, as formigas (Formicidae) representam quase 50% da dieta, mas os cupins 

também apresentaram uma freqüência significativa de 30,7% (Figura 5). Vespidae foi a 

única categoria cuja porcentagem se manteve aproximadamente igual nos dois grupos 

(4%).  

Em relação ao volume das presas ingeridas por adultos e subadultos, não 

foram encontradas diferenças significativas para coleópteros e formigas (Tabela 4).  A 

quantidade de vegetação ingerida não foi significativamente correlacionada com o CRA 

(r=-0,21; N=38) e nem com a massa (r=-0,05; N=38; P>0,05) dos adultos e também não 

houve correlação entre o CRA (r=0,32; N=20; P>0,05) e a massa (r=0,23; N=20; 

P>0,05) dos subadultos. Nesses últimos, a quantidade de formigas ingeridas foi positiva 

e significativamente correlacionada com a quantidade de vegetais ingeridos (r=0,49; 

N=20; P<0,05), o mesmo não ocorreu com os adultos (r=-0,01; N=38; P>0,05). 

Proporcionalmente, os subadultos ingeriram maior quantidade de vegetais (17,5%) que 

os adultos (12,9%) (Figura 6). 
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Figura 3: Porcentagem de presas de cada categoria taxonômica encontrada nos 

estômagos dos indivíduos adultos (a) e subadultos (b) de Bufo schneideri. Lago Sol 

Poente, município de Quirinópolis, GO. 
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Figura 4: média do volume total das presas encontrados nos estômagos de indivíduos 

adultos e subadultos de Bufo schneideri. Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, 

GO. 
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Figura 5: Freqüência numérica dos itens encontrados nos estômagos dos indivíduos 

adultos e subadultos de Bufo schneideri. Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, 

GO. 
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Figura 6: Quantidade de presas animais (g) e de vegetais (g) encontrados nos estômagos 

de indivíduos adultos e subadultos de Bufo schneideri. Lago Sol Poente, município de 

Quirinópolis, GO. 

 

A análise de componentes principais (PCA) evidenciou que, para os 

subadultos, as formigas explicaram a maior parte da variação do Eixo 1 (32,1) e também 

do Eixo 2 (13,2), seguido pelos cupins (65,9) Eixo 3. Nos adultos, os itens que melhor 

explicaram a maior parte da variação foram os coleópteros (68,6) no Eixo 1 e os grilos 

(36,5) no Eixo 2 e os dermápteros (15,2) no Eixo 3 (Tabela 5). Na análise conjunta dos 
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itens alimentares de B. schneideri, as formigas explicaram a maior parte da variação nos 

Eixos 1 e 2 (75,8 e 65,4; Tabela 6). 

 

Tabela 4: Comparação pela ANOVA entre o volume (mm3) de presas Coleoptera e 

Formicidae encontrados nos estômagos dos indivíduos adultos e subadultos de Bufo 

schneideri. Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 

 

 Adultos Subadultos  

 N Χ ±DP  N Χ ±DP F P 

Coleoptera 68 2207,3±451  11 2426,7±693 0,019 0,8891 

Formicidae 31 554,8±204  11 114,9±185 0,498 0,4842 

 

Tabela 5: Componentes principais da dieta de subadultos e adultos de Bufo schneideri. 

Autovetores. Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, GO. 

 

UTOs Subadultos Adultos 
Artrópodes Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 

Aranae 0,07512 0,02114 0,59041 1,20148 -0,74228 -0,83571 
Blattaria - - - 0,7069 0,05926 0,8985 

Coleoptera 12,80919 -3,80219 2,5473 68,62685 -23,9789 -12,67816 
Chilopoda - - - 0,00372 0,01708 -0,44943 

Dermaptera 1,72589 0,43379 4,34865 5,01777 -3,36325 15,20376 
Diplopoda 0,15025 0,04228 1,18083 0,89849 0,23827 0,72249 
Formicidae 32,12119 13,23469 2,11839 2,54925 0,09962 -2,19736 
Grylloidea 0,60268 0,015 0,28416 18,8243 36,55217 3,44586 

Larvas 1,00201 0,48188 -0,6779 0,35357 0,12195 -0,29365 
Termitidae 0,07512 0,02114 0,59041 4,23585 0,41703 -0,56576 
Vespidae 19,15628 4,07758 65,90498 0,39339 0,34882 0,26033 

Autovalores 5,77122 4,31714 2,73379 14,6123 8,06437 2,36298 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Citação: BERTOLDO, J.2004. Comportamento reprodutivo, vocalização e dieta de Bufo 

schneideri, Werner, 1894 (Anura, Bufonidae). Dissertação de Mestrado, UFG. 94p 
 

 

Tabela 6: Componentes principais da dieta dos indivíduos de Bufo schneideri analisadas 

em conjunto. Autovetores e autovalores. Lago Sol Poente, município de Quirinópolis, 

GO. 

 
UTOs Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 
Aranae 0,99712 -0,48398 -0,40426 

Blattaria 0,48063 -0,2678 0,25058 
Coleoptera 47,95907 -45,47057 -5,5267 
Chilopoda 0,00372 0,01708 -0,44943 

Dermaptera 3,13109 -3,74231 -1,85827 
Diplopoda 0,66028 -0,26361 -0,19714 

Diptera 1,62924 -1,17661 0,87205 
Formicidae 75,98402 65,48116 7,44877 
Grylloidea 0,93799 0,49141 -0,76149 
Hemiptera 2,85939 -1,71366 0,16853 

Larvas 1,21678 0,87027 0,71718 
Termitidae 10,36403 2,84979 -67,86525 
Vespidae 5,70243 -3,3009 -2,26421 

Autovalores 26,0819 17,21861 4,80132 
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DISCUSSÃO 

 

Muitos estudos sobre a dieta de anuros apontam predominância dos 

artrópodes na composição da dieta (Newman, 1999; Van Sluys & Rocha, 1998; 

Menéndez-Guerrero, 2001; Canedo, 2002; Pincheira-Danoso, 2002). Os resultados 

obtidos também indicam a classe insecta como a mais significativa para a dieta de B. 

schneideri, como encontrado por Guix (1993), para outra população de B. schneideri. 

Coleoptera (39,2%) foi o item alimentar mais importante da dieta de B. schneideri, como 

encontrados em outros trabalhos (Guix, 1993; Duré & Kehr, 1996; Evans & Lampo, 

1996).  

Os resultados do presente estudo apontam as formigas como a segunda maior 

categoria com percentual de consumo (32,8%) quase se equiparando aos coleópteros. 

Menéndez-Guerrero (2001) ao comparar a dieta de B. margaritifer e B. marinus, 

encontrou altíssimas porcentagens de formigas em B. margaritifer (86,69%) e B. 

marinus (91,80%) e concluiu que estas espécies se especializaram em formigas, sendo 

classificados de mirmecófagos.  

Os diplópodes apesar de numericamente corresponder a menos de 1% da 

dieta de B. schneideri apresentam grande volume individual, sendo em média maiores 

(16,7%) que os coleópteros consumidos. Para Guix (1993), os diplópodes ocupam o 

terceiro lugar em porcentagem de freqüência (11,11%) dos artrópodes consumidos por 

B. schneideri do Oeste de Pernambuco. Semelhante ao apresentado por Guix (1993), os 

indivíduos de B. schneideri de Quirinópolis, apresentaram grande variedade no volume 

das presas ingeridas, de pequenos cupins a volumosos diplópodes, baratas e coleópteros.  

Estudos têm demonstrado a existência de correlação entre o número e o 

tamanho de uma presa com o tamanho do predador (Parmelee, 1999; Menéndez-

Guerrero, 2001; Marra, 2003). Isto é esperado para predadores que ingerem presas 

inteiras como os anuros (Pamelee, 1999) e não mastigam suas presas (Lima & Moreira, 

1993). Os resultados do presente trabalho indicaram que B. schneideri não obedeceu, 

totalmente a esse padrão, de forma que não foram encontradas correlações significativas 

entre o CRA/massa e o maior comprimento de presa e nem entre o CRA/massa e o maior 

volume das presas ingeridas. Somente foi significativamente correlacionado o volume 

total das presas ingeridas com o CRA e a massa dos indivíduos analisados, que 

indivíduos maiores consomem presas mais volumosas. Canedo (2002), também não 

encontrou correlação entre o CRA e o número de presas presentes nos estômagos de 
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Eleutherodactylus binotatus. Talvez, esta falta de correlação se deve a ao fato que B. 

schneideri se alimente tanto de presas grandes quanto pequenas, como Bufo 

margaritifera (Menéndez-Guerrero, 2001) e também ao fato dos indivíduos coletados já 

estarem em desenvolvimento pos-metamórfico adiantado.  

Apesar da presença de vegetais no estômago de anuros ter sido relatada em 

vários estudos de dieta (Díaz-Paez & Ortiz, 2003; Brandão et al., 2003; Canedo, 2002; 

Pincheira-Danoso, 2002; Van Sluys & Rocha, 1998; Guix, 1993), são considerados 

como ingestão acidental. No presente trabalho, foi encontrado constantemente vegetal 

nos estômagos analisados. Sessenta e oito por cento dos indivíduos apresentaram algum 

fragmento vegetal, representando 10% da massa dos itens ingeridos. Menéndez-

Guerrero (2001) encontrou altas porcentagens de material vegetal nos conteúdos 

gastrintestinais de 70% das espécies analisadas, sendo considerado um tipo de “presa”.  

Para Anderson et al. (1999) a presença de fragmentos vegetais pode trazer algum 

benefício fisiológico ao processo digestivo, como por exemplo, recurso adicional de 

água para prevenir dissecação, ainda que este não seja utilizado como recurso nutritivo. 

Díaz-Páez & Ortiz (2003) discute a possibilidade dos vegetais serem consumidos 

ativamente e utilizados como um meio para ajudar na eliminação de parasitas intestinais 

e exoesqueletos de invertebrados, já para Nuñez et al. (1982) a presença abundante de 

vegetação em uma população de B. spinulosus pode ser considerada seletiva para 

microalgas com função de obtenção de nutrientes. 

A presença de terra e pedras em B. schneideri ocorreu em 17,9% dos 

estômagos analisados e deve ocorrer de forma acidental similar à ingestão de vegetais 

(Pincheira-Danoso, 2002). Díaz-Páez & Ortiz (2003) encontrou pequenos grânulos 

minerais no conteúdo estomacal de Pleurodema thaul (Leptodactylidae), os demais 

autores não mencionaram a presença de terra ou minerais misturados ao conteúdo 

estomacal das espécies analisadas. 

O número de presas no estômago, bem como o número de estômagos vazios, 

pode ser utilizado para estimar a taxa de atividade ou a intensidade do forrageio (Pough 

& Taigen, 1990). Parmelee (1999) encontrou maior proporção de estômagos vazios em 

indivíduos durante a atividade reprodutiva. No presente trabalho apenas 14,9% não 

apresentou nenhum item no estômago. Este índice pode ser explicado pelo horário das 

capturas e pelo sexo dos indivíduos, pois os indivíduos foram coletados quando se 

encontravam em atividade reprodutiva. Segundo Lamb (1984) e Menédez-Guerrero 
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(2001) os anuros no período reprodutivo reduzem o forrageamento se alimentando em 

menor quantidade. 

A presença de vermes nematódeos em anuros tem sido relatada em muitas 

espécies (Goldberg & Bursey, 2002a; Goldberg e Bursey 2002b; Goldberg et al,. 1998; 

Powell et al., 1998), inclusive em alguns bufonídeos (Goldberg & Bursey, 2002a). 

Segundo Anderson (2000), os parasitas são adquiridos por anfíbios e répteis ao se 

alimentarem de presas (insetos) que atuam como hospedeiros intermediários contendo 

cistos em suas fezes. Aparentemente, os vermes encontrados nos estômagos de B. 

schneideri não afetaram o tamanho (CRA) e a massa dos indivíduos. 

As diferenças na dieta entre classes de tamanho de uma espécie podem ser 

grandes, até maiores que as diferenças entre espécies (Lima & Magnusson, 2000). A 

importância da relação entre o CRA e o tamanho da cabeça do predador na seleção da 

dieta foi demonstrada em vários trabalhos (Canedo, 2002; Menéndez-Guerrero, 2001; 

Daza & Castro, 1999; De Bruyn et al., 1996; Werner et al. 1995). Embora não tenham 

sido encontradas correlações significativas entre o tamanho do predador e da presa os 

resultados deste trabalho apontam uma diferença significativa na proporção dos itens 

ingeridos por adultos e subadultos de B. schneideri. Nos subadultos houve 

predominância na ingestão de formigas e cupins, enquanto que nos adultos os 

coleópteros ocuparam 40% da dieta. Desta forma, pode-se afirmar que a dieta de B. 

schneideri está sujeita a variação ao longo do desenvolvimento pós-metamórfico, como 

encontrado para outras espécies (Daza & Castro, 1999; Werner et al.,1995).  

A quantidade de vegetal ingerido nas duas classes difere, sendo que os 

subadultos ingeriram proporcionalmente maior quantidade de vegetais. Esta diferença 

pode estar relacionada ao tipo de presa predominantemente consumida em cada classe. 

Os subadultos possuem uma dieta composta de 50% de formigas. Para Menéndez-

Guerrero (2001), a presença de vegetais em estômagos de bufonídeos se deve à ingestão 

de formigas cortadoras que transportam este tipo de material. Este fato pode explicar a 

significativa correlação encontrada entre a quantidade de formigas e a quantidade de 

vegetais ingeridos pelos subadultos.  

A análise de componentes principais (PCA) da dieta de B. schneideri entre as 

classes confirma a importância de coleópteros, formigas e cupins, em sua dieta. A 

tendência de se alimentar de formigas e coleópteros é comum em diferentes espécies de 

Bufo de diferentes regiões do mundo (Clarke, 1974; Guix, 1993). Guix (1993) e Moreira 

(1993), também encontraram o mesmo padrão em seus estudos com outras populações 
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de B. schneideri. A confirmação da predominância desses itens na dieta de B. schneideri 

quando comparada a outras localidades, não deve ser considerada apenas uma 

casualidade, provavelmente, esta espécie apesar de generalista segue um determinado 

padrão de dieta.  

Toft (1981) sugere que os mecanismos que determinaram o tamanho e o tipo 

da presa estão relacionados ao modo de forrageamento. Em geral forrageadores ativos 

consomem pequenas presas que ocorrem em grandes quantidades (como formigas e 

cupins) espécies que adotam a estratégia senta-e-espera preferem presas grandes e 

solitárias como coleópteros, artrópodes e aranhas (Lima & Magnusson, 2000; Toft, 

1985). Presas pequenas como formigas e cupins, são predadas quase sem gasto de 

energia, uma vez que o predador geralmente ataca estes insetos sociais quando estão 

disponíveis em grande quantidade (Teixeira & Giovanelli, 1999). De modo geral, os 

coleópteros são terrestres, vivendo sobre plantas, embaixo de cascas de árvores ou 

subterraneamente (Carrera, 1973), o que facilita a ingestão deste tipo de presa por 

espécies terrestres como B. Schneideri. Do ponto de vista energético, investir em uma 

predação de grandes itens alimentares como coleópteros e aranhas pode resultar em 

economia de tempo e energia porque o rendimento alimentar de uma presa grande pode 

ser muitas vezes mais elevada do que uma presa pequena (Guix, 1993). Os dados de 

atividade de B. schneideri obtidos por Yanosky et al., (2000) indicam claramente que 

estes sapos não são ativos durante a noite inteira, mas que esta atividade pode se 

estender ao longo da noite até que tenha sido ingerida quantidade suficiente de comida.  

A população de B. schneideri estudada adota uma forma intermediária entre 

forrageador ativo e “senta-e-espera” com base na composição de sua dieta (presas com 

mobilidade variada) e apresenta uma dieta generalista consumindo uma variada gama de 

itens alimentares, exibindo um consumo preferencial de coleópteros. Apesar de 

apresentar uma predominância para o consumo de coleópteros, formigas e cupins, para 

B. schneideri não foi evidenciada a seletividade a estes tipos de presas. Segundo Toft 

(1995), a especialização vai além da seleção de presas, envolve a rejeição de 

determinados tipos. No entanto seriam interessantes estudos com o intuito de verificar a 

disponibilidade de presas e a variação destas ao longo dos ciclos sazonais. 
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RESUMO 
 
 

Neste estudo foi analisada a dieta de B. schneideri em uma poça permanente 

no município de Quirinópolis, estado de Goiás, durante o período reprodutivo que durou 

de julho a setembro de 2002. As presas foram identificadas nas categorias taxonômicas 

de ordem ou família. A dieta de B. schneideri é composta basicamente por artrópodes, 

sendo os insetos o grupo de maior importância. Foram encontrados também restos 

vegetais, terra, pedras e vermes nos estômagos analisados. A análise de componentes 

principais (PCA) indicou serem as formigas, coleópteros e cupins como as categorias de 

presa mais importantes. Os resultados também indicaram uma diferença significativa na 

proporção de itens ingeridos por adultos e subadultos, havendo nos subadultos uma 

predominância na ingestão de formigas (51%) e cupins (31%), enquanto que nos adultos, 

os coleópteros ocuparam 40% da dieta e as formigas 36%. Pode-se concluir que B. 

schneideri possui uma dieta generalista com predominância em coleópteros, formigas e 

cupins, mas não foi testado a seletividade para estes tipos de presas. 
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ABSTRACT 
 
 

In this study the diet of Bufo schneideri was analyzed in a permanent pond in 

the Municipality of Quirinópolis, State of Goiás, during from reproductive period that it 

lasted from July to September of 2002. The preys were identified in taxonomic from 

categories order to family. The diet of B. schneideri is composed basically by 

arthropods, being the insects the group of larger importance. We also found vegetable 

remains, earth, stones and worms in the analyzed stomachs. The analyses of principal 

components (PCA) indicated that ants, coleopterons, and termites were the more 

important prey categories. The results also indicated a significant difference for the 

proportion of items ingested by adults and subadultos, having in the subadultos a 

predominance in the ingestion of ants (51%) and termites (31%), while in the adults, the 

coleopterons occupied 40% of the diet and ants 36%. It can be concluded that B. 

schneideri possesses a diet generalist with predominance in coleopterons, ants and 

termites, but the selectivity was not tested for these types of preys.   
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RESUMO GERAL 

No período de julho a setembro de 2002 foram estudados o comportamento 

reprodutivo, interações acústicas e dieta de Bufo schneideri no lago Sol Poente 

município de Quirinópolis, estado de Goiás. Dos fatores abióticos, a temperatura e a 

umidade relativa do ar estiveram significativamente correlacionadas com o aparecimento 

dos indivíduos na poça. Além das estratégias de macho vocalizador e comportamento 

satélite, os machos apresentam outras estratégias reprodutivas, como macho procurador 

e desalojador. Estas estratégias estão diretamente relacionadas com a densidade. A 

população estudada apresentou fêmeas significativamente maiores e mais pesadas que os 

machos. No entanto, o tamanho do macho esteve correlacionado com o tamanho da 

fêmea, indicando a formação de pares não aleatórios. Os machos de B. schneideri 

apresentaram três tipos de vocalizações de estrutura pulsionada com funções 

diferenciadas: o canto de anúncio, o canto de libertação e o canto territorial. O canto de 

anúncio apresentou notas multipulsionadas e manteve o padrão de longa duração e baixa 

freqüência dominante similares ao encontrado por outros autores para essa mesma 

espécie. Os cantos foram parcialmente sobrepostos e iniciados por um macho líder que 

emitia notas que puxavam o coro. A dieta de B. schneideri é composta basicamente por 

artrópodes, e os insetos são o grupo de maior importância. A análise de componentes 

principais (PCA) indicou que as formigas, coleópteros e cupins são as categorias de 

presa mais importantes. Os resultados também indicaram uma diferença significativa na 

proporção de itens ingeridos por adultos e subadultos; nestes podemos observar uma 

predominância na ingestão de formigas e cupins, enquanto que para os adultos, 

coleópteros e formigas. Bufo schneideri possui uma dieta generalista não sendo testada a 

seletividade para estes tipos de presas. 
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GENERAL ABSTRACT  

 

In the period of July to September of 2002 were studied the reproductive 

behavior, acoustic interactions and diet of Bufo schneideri in the municipality of 

Quirinópolis, state of Goiás. Among the abiotics factors, temperature, relative humidity 

of the air, were significantly correlated with the individuals' emergence in the pound. 

Besides the strategies of male calling and satellite behavior, the males present other 

reproductive strategies, as male procurator and dislodge male. These strategies are 

directly related with the density. The studied population presented females significantly 

larger and heavier than males. However, the male's size was correlated with the size of 

the females, indicating the formation nom random pairs. The males of B. schneideri 

presented three types of vocalizations, structure pulsioned, with differentiated functions: 

the advertisement call, the release call and the territorial call. The advertisement call 

presented notes multipulsioned and it maintained the pattern of long duration and low 

dominant frequencies similar to that found by other authors for the same species. The 

calls had partial superpositions and initiate by a male leader, which emitted notes that 

pulled the chorus. The diet of B. schneideri is composed basically by arthropods, being 

the insects the group of larger importance. The analysis of principal components (PCA) 

indicated that ants, coleopterons, and termites were the more important prey categories. 

The results also indicated a significant difference in the proportion of items ingested by 

adults and subadults, where subadults had the predominance of ants and termites, while 

in the adults, of coleopterons and ants. Bufo schneideri possesses a generalist diet not 

being tested the selectivity for these types of preys.   
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CONCLUSÕES GERAIS 

1- Bufo schneideri apresenta dois tipos de dimorfismo sexual: coloração enegrecida na 

região gular dos machos; e fêmeas maiores e mais pesadas que os machos, concordando 

com os dados da literatura. 

2- O número de machos reprodutivamente ativos foi sempre superior ao de fêmeas, 

gerando RSOs muito baixas. No entanto, o número de fêmeas esteve correlacionado ao 

número de machos no agregado. 

3- O amplexo é do tipo axilar e ocorre tanto na água quanto em terra. 

4- O tamanho do macho esteve significativamente correlacionado com o tamanho das 

fêmeas em amplexo, indicando a formação de pares não aleatórios. Apesar disso, o 

sucesso reprodutivo dos grandes machos, não ficou evidenciado, uma vez que os 

amplexos foram obtidos por machos de tamanhos variados. 

5- Não foram encontradas evidências de escolha realizada pelas fêmeas, a maior parte 

dos acasalamentos ocorreram durante a procura ativa realizada pelos machos. 

6- A atividade de Bufo schneideri é noturna e o início de sua atividade esteve 

correlacionada com o ocaso; os fatores abióticos responsáveis pelo aparecimento dos 

indivíduos na poça, foram a umidade relativa do ar e a temperatura do ar. 

7- Os machos apresentam as seguintes estratégias reprodutivas: macho cantor, macho 

satélite, macho procurador e macho desalojador. A estratégia de macho cantor foi mais 

utilizada por machos maiores e mais pesados; a quantidade de machos que apresentam a 

estratégia satélite esteve relacionada com o número de machos cantores.  

8- A estratégia de macho procurador foi a mais utilizada por machos pequenos e esteve 

correlacionada com a densidade de machos no agregado. Os machos procuradores eram 

menores que a média populacional. 

9-  A estratégia de macho desalojador também esteve correlacionada com a densidade de 

machos no agregado, mas se mostrou pouco eficiente na obtenção de fêmeas. 

10- Os machos de Bufo schneideri apresentam três tipos de vocalizações: canto de 

anúncio, canto territorial e canto de libertação. 

11- Na organização do coro um macho líder inicia a seqüência de notas e os demais 

emitem notas que se sobrepõem parcialmente. 

12- O canto de anúncio e o canto de libertação apresentam notas multipulsionadas e 

apresenta estrutura similar à citada na literatura. O canto territorial de estrutura similar 

ao de anúncio ocorre em função da defesa de território e esta diretamente relacionado à 
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manutenção do espaçamento entre os machos no agregado. Difere do canto de anúncio 

por apresentar maior taxa de repetição e maior duração total. 

13- O canto de libertação ocorre durante os amplexos errôneos na procura ativa e ao 

manuseio dos animais, concordando com a literatura. 

14- Nenhum parâmetro acústico esteve correlacionado com a temperatura do ar. 

15- A densidade foi o fator que mais influenciou nos parâmetros acústicos dos cantos de 

Bufo schneideri. 

16- Na composição da dieta de Bufo schneideri predominam artrópodes e destes, os 

insetos são os mais significativos. 

17- As categorias de presa mais importantes consumidas por Bufo schneideri foram os 

coleópteros, as formigas e os cupins. 

18- Ao contrário do esperado, não foram encontradas correlações significativas entre o 

maior comprimento de presas entre o CRA/peso e a abertura bucal dos indivíduos 

analisados e entre o maior volume de presas entre o CRA/peso e a abertura bucal dos 

indivíduos.  

19- A ingestão de fragmentos vegetais, terra e pedras foram consideradas involuntárias 

concordando com os dados da literatura. 

20- Foram evidenciadas diferenças na proporção de itens ingeridos por adultos e 

subadultos. Sendo que nos subadultos houve predominância na ingestão de formigas e 

cupins, enquanto que nos adultos, coleópteros. Estas diferenças sugerem a existência de 

variação na dieta de Bufo schneideri ao longo do desenvolvimento.  

21- Bufo schneideri apresentou uma dieta generalista com predominância em 

coleópteros, formigas e cupins. Mas, não testada a seletividade para estes tipos de 

presas. 


