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“Você já parou pra imaginar o que é cada pontinho 

brilhante desse no céu?” 

 

De todos os céus que já vi, nada como o céu estrelado de Três Marias. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

Biogeografia implica em uma ligação entre geografia e biologia (Pianka 1982). 

Enquanto a geografia se define como o estudo das relações ambientais entre o 

homem e a Terra (Pears 1977), a biogeografia estuda a distribuição da vida através 

do espaço e como tem mudado através do tempo, sendo seu maior interesse a 

distribuição e dinâmica da diversidade (Whittaker et al. 2005). Em outras palavras, 

pode ser definida como a ciência que analisa os padrões geográficos da distribuição 

das espécies e os fatores responsáveis pelos padrões observados (Rosenzweig 1995, 

Drake et al. 2002).  

Em sua forma mais clássica, a biogeografia busca entender como as espécies 

estão distribuídas e porque a composição taxonômica da biota varia de uma região 

para outra (Futuyma 2002), sendo possível distinguir duas grandes áreas de 

abordagem: biogeografia histórica e biogeografia ecológica (Cox & Moore 1993). 

Enquanto a primeira enfoca estudos em maiores escalas, tanto temporal quanto 

espacial, com relações entre organismos em acontecimentos passados, a segunda se 

preocupa em enfocar escalas temporal e espacial menores, em áreas mais restritas, 

para entender a distribuição e as interações entre os taxa (Cox & Moore 1993, 

Morrone & Crisci 1995). 

 

BIOGEOGRAFIA HISTÓRICA 

A biogeografia desempenhou um papel decisivo na origem da teoria da 

evolução; em 1859, em “A Origem das Espécies”, Charles Darwin utilizou os padrões 

biogeográficos como evidências da evolução (Darwin 1866). Alfred Russel Wallace 

buscou entender a distribuição geográfica dos animais, examinando, pormenor, 

semelhanças morfológicas dentre os reinos biogeográficos (Wallace 1863, 1876). 

Ambos contribuíram profundamente para a teoria da evolução, deixando claro que a 

diversidade de espécies nem sempre deve ser explicada pelas mudanças aleatórias da 

distribuição da terra e do mar (Wallace 1876), mas também em um poder de 

dispersão maior que todos os organismos possuem (Darwin 1866). As idéias de que as 

espécies tinham um centro de origem comum e se dispersavam ao acaso foram, 

durante muito tempo, as explicações predominantes na biogeografia histórica.  
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Na década de 50 foi proposta por Leon Croizat a panbiogeografia, que se 

opunha ao paradigma da dispersão. As teorias anteriores eram associadas ao conceito 

geológico da estabilidade da Terra, todavia, Croizat não acreditava que os 

continentes eram fixos e imutáveis (Morrone 2000). Sugeriu o surgimento de barreiras 

separando as espécies (vicariância), definindo traços individuais e generalizados de 

distribuição dos organismos que indicavam a preexistência de biotas ancestrais que 

se tornaram fragmentadas (Croizat 1958). A partir de então, ainda dentro da 

Biogeografia Histórica, a distribuição das espécies passou a ser analisada sob o 

aspecto das relações evolutivas entre os organismos (Morrone & Crisci 1995), através 

da biogeografia filogenética (Hennig 1966) e da biogeografia cladística (Nelson & 

Platnick 1981).  

 

BIOGEOGRAFIA ECOLÓGICA 

Uma vez que tanto os princípios da ecologia quanto os princípios da 

biogeografia podem ser aplicados na manutenção da biodiversidade (Meffe & Carroll 

1997), as conseqüências da imposição da insularidade têm sido analisadas tanto sob o 

aspecto ecológico quanto sob o aspecto de conservação das espécies (Drake et al. 

2002, Richardson 2005). Compreendendo uma abordagem dentro da biogeografia 

ecológica, o estudo de sistemas insulares busca analisar temas relacionados aos 

processos ecológicos e evolutivos das espécies (MacArthur 1972). Sob esta abordagem 

se encontra uma das mais reconhecidas teorias ecológicas: a teoria de biogeografia 

de ilhas, proposta por MacArthur & Wilson em 1967. 

 

Teoria de biogeografia de ilhas 

Alexander Von Humbolt foi um dos pioneiros ao sugerir uma das mais 

persuasivas regras da ecologia: áreas maiores contêm mais espécies do que áreas 

menores (Rosenzweig 1995). Arrhenius foi o primeiro ao concluir seu trabalho com as 

exatas palavras: “o número de espécies aumenta continuamente com o aumento da 

área” (Arrhenius 1921), o que ficou reconhecido como a relação espécie-área e 

considerada atualmente como uma das poucas leis gerais na ecologia (Rosenzweig 

1995).  
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A teoria de biogeografia de ilhas (TBI, MacArthur & Wilson 1967) apresenta 

uma associação direta com a relação espécie-área: ilhas maiores contem maior 

número de espécies. Todavia, a TBI prediz que o número de espécies aumenta com o 

aumento da área a certa distância do continente, que é considerado como fonte 

colonizadora. Nesta visão, não apenas o tamanho, mas também o grau de isolamento, 

são fatores capazes de influenciar o número de espécies presentes. A riqueza de 

espécies em uma ilha será dada pelo equilíbrio dinâmico entre a taxa de imigração e 

a taxa de extinção (teoria do equilíbrio de biogeografia de ilhas, TEBI, MacArthur & 

Wilson 1963, 1967). Ilhas recebem imigrantes por dispersão de indivíduos vindos do 

continente e a taxa de imigração em uma ilha pode ser afetada, primeiramente, pela 

proximidade da fonte colonizadora. A taxa de extinção é associada ao tamanho de 

uma ilha, que reflete a capacidade suporte presente. Quando as taxas de imigração 

igualam-se às taxas de extinção, diz-se que a ilha atingiu o equilíbrio (MacArthur & 

Wilson 1963, 1967). No equilíbrio, ilhas pequenas sustentam menos espécies do que 

ilhas grandes, uma vez que ilhas menores apresentam maiores taxas de extinção e 

apresentarão, portanto, um número reduzido de espécies (MacArthur & Wilson 1963).  

O modelo da TEBI foi originalmente proposto e desenvolvido para ilhas 

oceânicas (MacArthur & Wilson 1967), mas foi rapidamente aplicado a todos os tipos 

de sistemas considerados virtualmente como ilhas (Walter 2004). A TEBI, como 

proposta originalmente por MacArthur & Wilson (1963, 1967), tem passado por 

severas críticas quanto à generalização de suas predições e quanto à sua 

aplicabilidade para a conservação de habitats continentais (Walter 2004), 

especialmente por ter sido aplicado a diversos sistemas considerados virtualmente 

como ilhas. Ilhas podem ser mais amplamente definidas como aquilo que, por seu 

isolamento ou incomunicabilidade em relação ao que o cerca, se assemelha a uma 

ilha. Ilhas são regiões auto-contida (Rosenzweig 1995, MacArthur 1972), onde a 

acessibilidade se faz uma propriedade fundamental (Rosenzweig 1995). Definições de 

ilha foram revisadas por Walter (2004), entretanto, as definições geralmente 

enquadram diversos sistemas que vão de fragmentos florestais a ilhas continentais e 

oceânicas (Bruun 2000, Walter 2004, Watling & Donnelly 2006). 

Ilhas oceânicas podem ser consideradas como ilhas verdadeiras que foram 

isoladas do continente por uma matriz alagada há mais de um milhão de anos 

(Watling & Donnelly 2006). Ilhas continentais (land bridge islands) podem ser 

consideradas como uma porção de terra anteriormente conectada ao continente e 

que foi recentemente isolado por uma matriz aquática (Bruun 2000). As ilhas do 
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reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Marias enquadram-se perfeitamente neste 

conceito, sendo consideradas como ilhas continentais.  

Ilhas oceânicas, ilhas continentais, arquipélagos e fragmentos florestais 

podem ser considerados todos virtualmente ilhas, por virtude do isolamento 

geográfico e ecológico de ambientes similares (Drake et al. 2002). Alguns autores 

afirmam que o equilíbrio (TEBI) se aplica em parte a qualquer sistema, uma vez que 

o equilíbrio ocorra dado tempo suficiente (Simberloff & Abele 1976). Zimmerman & 

Bierregaard (1986) testaram as predições da TEBI para o grupo de anfíbios e 

concluíram que a teoria não se aplica bem aos fragmentos florestais estudados na 

Amazônia. Todavia, ainda que exista o equilíbrio proposto originalmente por 

MacArthur & Wilson (1963, 1967), ele é atingido de forma diferenciada para ilhas 

oceânicas e ilhas continentais (Diamond 1973, Wilcox 1978, ver Capítulo 01). 

 

Aplicabilidade da teoria: fragmentação e imposição da insularidade  

Fragmentar é uma palavra que tem origem no Latim (fragmentum) e significa 

reduzir; partir em pedaços; fracionar; quebrar; sendo, portanto, a fragmentação o 

ato e/ou ação de fragmentar. Apresenta, geralmente, componentes relacionados à 

redução dos tipos de habitats (ou até mesmo desaparecimento de todo um habitat) e 

à partilha de habitats remanescentes menores e mais isolados (Meffe & Carroll 1997) 

e suas conseqüências podem ser observadas em diversos níveis de organização 

biológica, de mudanças genéticas (Carnaval 2002) a distribuição das espécies (Marsh 

& Pearman 1997, Urbina & Londoño 2003, Funk et al. 2005). 

Sistemas insulares têm se tornado intrigantes objetos de estudo (Simberloff & 

Wilson 1970, Diamond 1973, Simberloff 1974, 1976), sendo considerado um 

microcosmo da complexidade continental; uma ilha é uma unidade de espaço 

simplificado e de fácil acesso ao entendimento (MacArthur & Wilson 1967). 

Ecossistemas continentais são mais complexos e difíceis de manipular, fazendo com 

que sistemas insulares sejam vistos como experimentos ecológicos naturais (Pianka 

1982), permitindo observar melhor as respostas ecológicas e evolutivas. 

Há muito tempo a Biogeografia tenta um foco mais abragente na área da 

conservação (Simberloff 1976, Diamond et al. 1976), buscando definir tamanhos de 

áreas a serem conservadas. Os trabalhos iniciais propunham princípios gerais de um 
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desenho que aperfeiçoaria tamanhos, formas e conectividade, que teriam por 

objetivo reduzir as taxas de extinção em refúgios isolados (Simberloff 1988), 

reduzindo a perda de espécies. Em sua maior parte, os estudos que debatem a 

criação de uma única área ou várias pequenas áreas (single large or several small, 

SLOSS) geram grande confusão (Simberloff & Wilson 1970; Simberloff & Abele 1976; 

Simberloff & Abele 1982; Diamond et al. 1976; Terborgh et al. 2001), já que a TEBI, 

proposta por MacArthur & Wilson (1967) é neutra em relação a qual configuração 

conservaria a maioria das espécies (Diamond  et al. 1976; Simberloff 1988). 

Passado mais de 40 anos, a teoria proposta por MacArthur & Wilson (1967) tem 

passado por severas críticas. Entretanto, devemos considerar que a TBI é 

simplesmente um modelo, que pode ou não se adaptar aos casos estudados. Na 

maioria das vezes as críticas provêm do fato que a ecologia de paisagens e o modelo 

de metapopulações incorporam informações relevantes que não eram previstas pelo 

modelo original (Walter 2004). O uso da TEBI (MacArthur & Wilson 1967) como uma 

ferramenta para entender uma comunidade em áreas modificadas pode ser 

problemática se os padrões de um fragmento considerado virtualmente uma ilha não 

mimetizam aqueles observados em ilhas reais (Watling & Donnelly 2006). A 

fragmentação do habitat pode promover diferentes efeitos daqueles expressos em 

áreas moldadas por mudanças naturais, às quais as espécies estariam evolutivamente 

preparadas (Pimm et al. 1995, Reed 2004). Ainda, ilhas podem ser ambientes muito 

diversos (Drake et al. 2002), variando em acessibilidade, tamanho, tempo, 

permanência, perturbação, complexidade, produtividade e grau de contraste com 

sua matriz (MacArthur & Wilson 1967; Rosenzweig 1995; Watson 2002).  

 

DIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DE ANFÍBIOS ANUROS 

O Brasil apresenta um número impressionante de 832 espécies de anfíbios 

catalogadas (SBH 2008). Das 150 espécies de anfíbios presentes no bioma Cerrado, 45 

são consideradas endêmicas (Myers et al. 2000), todavia, com o aumento de 

inventários da herpetofauna no bioma, novas espécies do grupo vêm sendo descritas 

(Biodiversitas 2005; Diniz-Filho et al. 2005; Costa et al. 2007; SBH 2008), sendo difícil 

apontar com maior precisão o real nível de endemismo.  

Anfíbios podem ser considerados bons indicadores ambientais (Roy 2002, 

Beebee & Griffiths 2005) e, uma vez que estão sofrendo com maior intensidade os 
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efeitos das mudanças ambientais impostas pelo homem (Alford & Richards 1999; 

Beebee & Griffiths 2005), devem receber atenção especial em termos de estudos, 

investigação e conservação. O conhecimento sobre a ecologia e a distribuição de 

anfíbios é muito pequeno e podemos estar subestimando o quanto o grupo é 

verdadeiramente ameaçado (Silvano & Segala 2005). A escassez de dados sobre a 

distribuição e ocorrência da fauna de anfíbios anuros na maior parte da região do 

Cerrado impede que sejam definidas ações eficazes de conservação.  

Relativamente pouco se sabe sobre declínios no Brasil (Young et al. 2004), 

todavia, declínios no bioma Cerrado já foram registrados (Eterovick et al. 2005) e 

estudos comprovam o efeito da fragmentação em suas populações (Tocher et al. 

1997; Marsh & Pearman 1997; Funk et al. 2005; Becker et al. 2007). Sem inventários 

básicos e com grandes lacunas de conhecimento ecológico, muito ainda é preciso 

para que se clarifiquem questões pendentes à dinâmica das comunidades afetadas 

pela ação humana (Eterovick et al. 2005), sendo que muitos estudos ainda são 

necessários, especialmente na região do Cerrado de Minas Gerais (Biodiversitas 2005; 

Costa et al. 2007). 

Entender os ambientes insulares para que o conhecimento ecológico possa ser 

mais bem aplicado ao planejamento está se tornando urgente, uma vez que 

ambientes fragmentados estão sendo criados a velocidades estrondosas pela 

atividade humana de ocupação e desenvolvimento. Focando os efeitos relacionados à 

densidade, biomassa, composição e riqueza de espécies das comunidades em 

diferentes ilhas continentais, este trabalho busca entender processos ecológicos de 

distribuição das espécies avaliando diferentes fatores de ilhas recém formadas. 

Baseado nas disciplinas da biogeografia e da biologia da conservação (conservation 

biogeography, ver Whittaker et al. 2005), este trabalho busca não apenas descrever 

padrões biogeográficos, mas também desenvolver dados de maior aplicabilidade para 

a ecologia e conservação das espécies em ambientes insulares. 
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ABSTRACT 

The species-area relationship has long been a well known pattern in studies of 

species richness and distribution, and it was incorporated in the Theory of Island 

Biogeography, which also includes distance from the mainland as a determinant of 

species richness. Area, isolation and habitat diversity have been identified as the 

main factors determining species richness of an island. Anuran communities were 

studied in a reservoir in southeast Brazil, using the quadrate sampling method, from 

November 2006 to October 2007. Species richness was related to island size, isolation 

and habitat diversity. The same variables were analyzed to investigate their 

influence in community composition. The species richness of seven islands in the 

reservoir was positively correlated with their area, however this relationship was 

probably confounded by the effect of sample size. Estimated species richness, free of 

the effect of sample size, was weakly correlated with habitat diversity. The 

hypotheses that best explain variation in species richness of these islands are related 

to the small island effect, time of equilibrium and habitat diversity. Species richness 

probably has not reached an equilibrium on the islands in the reservoir, and 

extinctions can still occur. Ameerega flavopicta and Rhinella gr. granulosa could be 

considered as species prone to extinction, due to their low abundance and their 

restricted occurrence to a single island. Connectivity between islands and mainland 

may play an important role in shaping community composition. Anuran species 

richness and abundance in the mainland are important factors in determining species 

richness and community composition at islands. The preservation of a vegetation belt 

at the edge of properties on the mainland is recommended to prevent the 

degradation of marginal environments occupied by anuran species. 

Keywords: island biogeography theory, continental islands, species richness, 

community composition, amphibian, anuran. 
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RESUMO 

A relação espécie-área é reconhecida como um dos padrões mais antigos na ecologia 

e foi posteriormente incorporada pela Teoria de Biogeografia de Ilhas, que incluiu 

também o grau de isolamento da ilha como um fator determinante da riqueza de 

espécies. A área, o isolamento e a diversidade do habitat têm sido apontados como 

os principais fatores determinantes da riqueza de espécies em uma ilha. A 

anurofauna de sete ilhas no reservatório da UHE de Três Marias foi amostrada através 

da metodologia dos quadrados, de Novembro de 2006 a Outubro de 2007, a fim de 

relacionar a riqueza de espécies com o tamanho da ilha, o grau de isolamento e a 

diversidade de habitats estruturais presentes. Ainda, foi avaliado se estas variáveis 

são capazes de influenciar a distribuição das espécies e composição das comunidades 

nas ilhas do reservatório. A riqueza de espécies observada nas ilhas do reservatório 

da UHE de Três Marias aponta uma relação com o tamanho da ilha que é 

possivelmente mascarada pelo efeito da área amostral. Livre dos efeitos de 

amostragem, a diversidade do habitat parece influenciar, ainda que fracamente, a 

riqueza de espécies estimada para as ilhas estudadas, retirando-se a influência da 

área per se. As hipóteses que melhor se aplicam para explicar a variação na riqueza 

de espécies nas ilhas estudadas relacionam-se com os efeitos em ilhas pequenas 

(small island effect), ao tempo de equilíbrio em ilhas continentais e à diversidade de 

habitats estruturais. Possivelmente, as ilhas do reservatório ainda não chegaram ao 

equilíbrio de espécies e extinções ainda podem ocorrer, em especial, para as 

espécies Ameerega flavopicta e Rhinella gr. granulosa, exclusivas da ESEC Pirapitinga 

e com número reduzido de indivíduos. A conectividade com o continente pode ser um 

fator relevante para manter a estruturação da comunidade de anfíbios nas ilhas do 

reservatório da UHE de Três Marias. A qualidade da fonte colonizadora demonstrou 

ser um fator determinante tanto da riqueza de espécies quanto da composição da 

comunidade de anfíbios anuros. A preservação de uma faixa de vegetação na borda 

das propriedades em continente é recomendada para evitar a degradação dos 

habitats estruturais presentes na margem das ilhas que são ocupados pelas espécies. 

Palavras chave: teoria de biogeografia de ilhas, ilhas continentais, riqueza de 

espécies, composição da comunidade, anfíbios anuros. 
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INTRODUÇÃO 

A relação espécie-área consiste em um acréscimo do número de espécies 

registradas em uma área com o aumento do seu tamanho e é reconhecida como um 

dos padrões mais antigos na ecologia (Arrhenius 1921, Gleason 1922, Preston 1962, 

Connor & McCoy 1979), figurando entre os fenômenos ecológicos mais estudados para 

descrever os padrões de riqueza de uma comunidade (Connor & McCoy 1979, 

Lomolino 2000, Rosenzweig 1995). Atualmente, diversos modelos têm sido produzidos 

para descrever as relações entre a área e a riqueza de espécies (ver, Tjǿrve 2003), 

tornando-se parte das teorias que focam a diversidade de espécies, incluindo os 

estudos em comunidades insulares. 

O mecanismo que rege a relação espécie-área pode ser explicado, 

simplesmente, porque ilhas maiores tiveram, em diversos estudos, um maior esforço 

amostral (Connor & McCoy 1979). Duas hipóteses iniciais buscavam entender a 

relação espécie-área à parte do simples esforço de amostragem, que se resumiam, 

basicamente, na diversidade do habitat incluídos na amostra (Williams 1943) e na 

influência da área per se (Preston 1962). Posteriormente, esta relação foi 

incorporada pela teoria de biogeografia de ilhas (TBI, MacArthur & Wilson 1967) que 

descreve um padrão geral para riqueza de espécies e tamanho de uma ilha, onde 

ilhas maiores abrigam um maior número de espécies do que ilhas menores. MacArthur 

& Wilson (1967) trataram a relação espécie-área como o resultado de uma área já 

delimitada, incluindo o grau de isolamento da ilha como um fator determinante na 

riqueza de espécies.  

A relação entre riqueza de espécies e área em uma ilha foi reconhecida como 

uma dinâmica de equilíbrio entre as taxas de imigração e extinção das espécies 

(MacArthur & Wilson 1963, 1967), influenciada diretamente pelo tamanho da ilha e 

pelo grau de isolamento em relação ao continente, considerado como fonte de 

colonizadores. Rapidamente, a teoria do equilíbrio de biogeografia de ilhas (TEBI) 

proposta pelos autores, se tornou o mecanismo mais popular em explicar a relação 

espécie-área em ambientes insulares. 

Tem sido demonstrado repetidamente que a área, o isolamento e a 

diversidade de habitats presente são os principais fatores determinantes da riqueza 

de espécies em uma ilha (Simberfoff 1976, King 1986, Ricklefs & Lovette 1999, Bruun 

2000, Báldi 2007). O tamanho de uma ilha e o grau de isolamento em relação ao 
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continente são processos que influenciam taxas de extinção e colonização, sendo 

esperado que influenciem e determinem a riqueza de espécies presentes (MacArthur 

& Wilson 1967, Watling & Donnelly 2006).  

Apesar do tamanho da ilha per se poder afetar diretamente a riqueza de 

espécies de diversas maneiras, a relação espécie-área pode também ser gerada 

indiretamente por fatores que são correlacionados com a área (Ricklefs & Lovette 

1999). A diversidade do habitat é um dos fatores frequentemente correlacionados ao 

tamanho da ilha, presumidamente aumentando em proporção direta com o aumento 

da área (Williams 1943, MacArthur & Wilson 1967, Kohn & Walsh 1994, Rosenzweig 

1995) e gerando um grande problema em avaliar a independência dos efeitos destas 

variáveis sobre a riqueza de espécies (Simberloff 1976). Adicionalmente, estudos 

experimentais testando a influência das variáveis separadamente são escassos 

(Simberloff 1976, Douglas & Lake 1994, McGrady-Steed & Morin 2000). 

Alguns autores apontam a diversidade do habitat como o fator determinante 

da riqueza de espécies (Tews et al. 2004), enquanto outros sugerem que a resposta 

frente às variáveis pode ser diferenciada entre os diferentes taxa (Ricklefs & Lovette 

1999). Todavia, poucos estudos buscaram entender como as espécies respondem à 

heterogeneidade ambiental, o que pode variar entre espécies especialistas e 

generalistas (Ricklefs & Lovette 1999). Ainda assim, existe uma grande variedade de 

critérios relevantes capazes de influenciar a distribuição das espécies que devem ser 

considerados (Higgs 1981), como a qualidade da fonte de colonizadores, a capacidade 

de dispersão e colonização dos indivíduos e, ainda, o histórico de formação das ilhas.  

Considerando o continente como a fonte colonizadora de uma ilha, é esperado 

que ilhas mais próximas ao continente tenham uma maior riqueza do que ilhas de 

mesmo tamanho, porém mais distantes (MacArthur & Wilson 1967). Ilhas próximas de 

um continente rico em espécies aumentam suas chances de colonização. Da mesma 

maneira, podemos inferir que uma fonte colonizadora mais abundante aumenta as 

chances de colonização da ilha, fornecendo um maior número de indivíduos para 

colonizar a ilha com sucesso. A seqüência de colonização pelas espécies também 

pode influenciar a composição da comunidade, uma vez que a história de sua 

formação pode apresentar grande poder de transformação na composição local (Long 

& Karel 2002). 



 24

O modelo originalmente proposto por MacArthur & Wilson (1967) foi 

rapidamente aplicado a todos os tipos de sistemas, todavia, tem passado por severas 

críticas quanto à generalização de suas predições e quanto à sua aplicabilidade para 

habitats continentais e para a conservação (Walter 2004). Todavia, ainda que exista 

o equilíbrio proposto originalmente por MacArthur & Wilson (1963, 1967), ele é 

atingido de forma diferenciada para ilhas oceânicas e ilhas continentais (Diamond 

1973). Ilhas continentais são aquelas consideradas isoladas recentemente por uma 

matriz aquática e recebem espécies através de pontes de terra (land bridge islands, 

Diamond 1973, Bruun 2000, Walter 2004). Estas ilhas apresentam um estado 

supersaturado, com densidades acima da capacidade de suporte de um habitat, 

resultante do isolamento do continente e, sendo assim, a riqueza de espécies atinge 

um equilíbrio com a extinção de espécies locais que existiam antes da desconexão do 

continente (Diamond 1973, Wilcox 1978, King 1987). 

À parte das aplicabilidades da TBI, devemos buscar uma abordagem mais 

funcional, que segundo Walter (2004), deveria apresentar mais do que comparações 

dos números de espécies. A riqueza de espécies da comunidade insular pode ser 

influenciada pelos padrões de tamanho da ilha, grau de isolamento em relação ao 

continente, riqueza e abundância de espécies na fonte de colonização e, ainda, 

diversidade do habitat presente em cada ilha. Assim sendo, é possível assumir que 

estas mesmas variáveis influenciem a composição da comunidade insular já 

estabelecida. 

Focando a teoria proposta por MacArthur & Wilson (1963, 1967) este trabalho 

busca: 1) relacionar os padrões de riqueza de espécies de anfíbios anuros nas sete 

ilhas do reservatório da UHE de Três Marias com as variáveis comumente estudadas 

(tamanho da ilha, grau de isolamento e diversidade de habitats estruturais) 

enfocando, ainda, os padrões de riqueza e abundância de espécies presentes na 

fonte colonizadora; 2) avaliar se estas variáveis influenciam a distribuição das 

espécies e composição das comunidades de anfíbios anuros para as ilhas continentais 

do reservatório de Três Marias. 

 

METODOLOGIA 

ÁREA DE ESTUDO 
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A Usina Hidrelétrica (UHE) de Três Marias está localizando na região centro-

norte do estado de Minas Gerais, a 270 km de Belo Horizonte, a 538 metros de 

altitude na região do Alto São Francisco, entre os paralelos 18º e 20ºS e meridianos 

45º e 46ºW. O reservatório compreende os municípios de Três Marias, São Gonçalo do 

Abaeté, Felixlândia, Morada Nova de Minas, Pompéu, Abaeté, Martinho Campos, 

Dores do Indaiá, Bom Despacho, Luz, Moema e Lagoa da Prata. Abrangendo os rios 

que nele deságuam estão: Borrachudo, Boi, Indaiá, Paraopeba e São Francisco (MDU 

1987).  

Iniciado o represamento do rio São Francisco, a construção da UHE de Três 

Marias foi concluída em dezembro de 1960, apresentando, portanto, 48 anos de 

existência. Com seis unidades geradoras e uma potência instalada de 396,00 MW, a 

usina fornece 80% da energia consumida na região Norte de Minas Gerais. A barragem 

apresenta comprimento total de 3.250 m e altura máxima de 56,90 m, sendo o 

volume útil do reservatório de 15,278 bilhões de m³ (CEMIG 2008). 

Um reservatório pode ser definido como sendo um sistema híbrido entre um 

rio e um lago, fornecendo um habitat totalmente diferente do original (Baxter 1977). 

Os reservatórios variam quanto ao tamanho e ao volume e, dentre os impactos 

associados ao represamento, podemos citar a perda e alterações na fauna e flora 

local e as mudanças no regime hidrológico (Tundisi 1996). A região que abrange o 

reservatório e a UHE Três Marias não apresenta estudos e relatórios de impacto 

ambiental (EIA/RIMA), devido à época de implementação da UHE, quando este tipo 

de estudo não era exigido por lei. Para entender por completo a dinâmica imposta 

pela barragem da UHE na comunidade de anfíbios, seria necessário o conhecimento 

prévio da biodiversidade local.  

Em Agosto de 2006 foi feito um reconhecimento da área alagada do 

reservatório da UHE de Três Marias, a fim de selecionar as ilhas para a realização do 

estudo. A sede do IBAMA disponível para a pesquisa está localizada junto à Estação 

Ecológica (ESEC) Pirapitinga e, devido à logística do trabalho, somente ilhas mais 

próximas à Estação foram escolhidas. Sete ilhas de diferentes tamanhos, 

uniformidade ambiental e temporalidade foram selecionadas para o estudo: Estação 

Ecológica de Pirapitinga, ilhas do Boi, do Lan, de Tábua Lascada, das Cobras, do 

Bastião e do Vaguinho (Fig. 1.1). As amostragens foram conduzidas nas margens das 

ilhas, sendo que a superfície de margem exposta varia em função da alteração do 
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nível da represa, que oscila entre a cota máxima de 568 m até a mínima de 559 m 

(MDU 1987, CEMIG 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Vista geral do reservatório da UHE de Três Marias. Os pontos em azul indicam a 

cidade de Três Marias. As bandeiras alaranjadas indicam as sete ilhas selecionadas para este 

estudo: Tábua Lascada (TL), Vaguinho (V), Bastião (Bs), Boi (B), ESEC Pirapitinga (ESEC), Lan 

(L) e Cobras (C). Os números indicam o leito original: 1) do rio São Francisco; 2) rio 

Borrachudo e 3) ribeirão Boi. Fonte: Google Earth Beta (v4.0.2091). 

 

DEMARCAÇÃO DAS ILHAS E DOS SÍTIOS AMOSTRAIS  

Durante a primeira quinzena de Outubro de 2006, todas as ilhas foram 

percorridas por toda sua extensão. Amostragens preliminares mostraram que os 



 27

anuros ocupam apenas habitat presentes na margem das ilhas e do continente. Este 

padrão se deve, possivelmente, à ausência de corpos d’água permanentes no interior 

das ilhas e nas proximidades das margens no continente adjacente. Sendo assim, 

foram considerados como habitats disponíveis para anuros apenas os habitats 

estruturais presentes na margem, entre o lago e a vegetação fonte das ilhas e do 

continente.  

Os sítios para amostragem foram demarcados nas margens com uma estaca de 

bambu de aproximadamente 1,2 m de altura, e as coordenadas de todos os sítios 

amostrais foram registradas com GPS. Cada estaca continha uma combinação de fitas 

específica para o sítio amostral: as estacas em sítios ímpares receberam combinações 

com até três fitas e eram intercalados com estacas de sítios amostrais pares, de 

apenas uma fita (Fig. 1.2a). Foram utilizadas fitas refletivas adesivas que facilitavam 

a localização noturna do sítio amostral, através de lanternas e sealed-bean, a partir 

do barco usado para locomoção entre os sítios de amostragem (Fig. 1.2b). 

As margens das ilhas foram caracterizadas quanto ao tipo de substrato (lama 

ou pedra) e quanto à ausência ou presença de qualquer tipo de vegetação no solo, 

resultando em quatro tipos de habitats estruturais possíveis: lama com vegetação 

(LCV), lama sem vegetação (LSV), pedra com vegetação (PCV) e pedra sem vegetação 

(PSV) (Fig. 1.3). A vegetação presente era basicamente herbácea, com arbustos 

esparsos em alguns sítios amostrais (Fig. 1.3). A quantidade de sítios demarcados 

dependeu ao tamanho da ilha, uniformidade e extensão da margem, e o número de 

sítio amostrais distribuídos variou entre as sete ilhas. Todos os parâmetros foram 

padronizados pela equipe, a fim de não ocorrer divergências na classificação. 

As ilhas foram caracterizadas quanto ao tipo de habitats estruturais 

presentes, isolamento, perímetro e área (Tabela 1.1). A cada três meses, para todas 

as ilhas, era feita uma recaracterização dos sítios demarcados a fim de acompanhar 

possíveis mudanças nos habitats estruturais disponíveis na margem, causadas por 

alterações no nível do reservatório, e definir a disponibilidade dos tipos de habitat 

estruturais presentes e a diversidade do habitat de cada ilha ao longo do período 

amostrado. A primeira caracterização foi realizada no mês de Outubro de 2006, e as 

seguintes nos meses de Janeiro, Abril e Agosto de 2007.  
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Figura 1.2 (a) Combinação das fitas refletivas adesivas para identificação noturna dos sítios 

demarcados para amostragem; (b) Fita refletiva em bambu de 1.2 m, para identificação e 

localização noturna do sítio amostral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Caracterização dos sítios de amostragem segundo combinação de substrato e 

vegetação no solo. a) Lama com vegetação (LCV); b) lama sem vegetação (LSV); c) pedra com 

vegetação (PCV) e d) pedra sem vegetação (PSV).  

a) b) 

 a) b)

c) d) 
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Estação Ecológica de Pirapitinga – Ilha das Marias 

A ESEC apresenta uma área total de 1230 ha e perímetro de 17.1 km, é a 

maior de todas as ilhas, abragendo todas as quatro classificações dos tipos de 

habitats estruturais (Tabela 1.1). Foi incluída no Atlas para a Conservação da 

Biodiversidade do Estado de Minas Gerais, e foram sugeridas ações prioritárias para a 

sua conservação, entre elas, a investigação científica da unidade (Biodiversitas 

2005). O enchimento do reservatório foi completado em 1962, ocasião na qual a atual 

área da ESEC Pirapitinga adquiriu feições de ilha, situação que ocorre quando a cota 

máxima é atingida. Na cota mínima da represa, a Estação assume característica de 

península, conectando-se em parte ao continente (Fig. 1.4). Essa situação 

possibilitava a utilização da área como pastagem nativa para criadores da região até 

1982, ocasião em que a construção de uma cerca e a conscientização dos fazendeiros 

efetivou a proteção da Estação Ecológica (MDU 1987). A Estação Ecológica de 

Pirapitinga sofre ações antrópicas relacionadas ao represamento, extração de 

madeira e monocultura, sendo considerada uma área de importância biológica alta, 

com urgência de ação a curtíssimo prazo (Biodiversitas 2005). 

Devido a sua extensão, a ESEC Pirapitinga foi marcada a cada 2 km, 

totalizando 14 sítios para amostragem onde o tipo de habitat estrutural presente na 

margem foi identificado. Para não deixar um espaço muito grande entre os sítios 

amostrais demarcados e evitar que alguma alteração na margem entre os 2 km fosse 

negligenciada, os habitats estruturais foram identificados também em pontos 

localizados a 300m para a esquerda e a 300m para a direita do sítio amostral 

demarcado. Somando-se estes sítios adicionais aos 14 sítios principais, foram 

caracterizados, no total, 42 sítios amostrais (Fig. 1.7a). A grande maioria dos sítios 

de amostragem caracterizados na ilha é de lama (70.75%) e apresenta algum tipo de 

vegetação (72.19 %) (Tabela 1.1). 

A face leste da ESEC é banhada pelo rio São Francisco em seu leito original, 

com grande interferência do vento e das oscilações no nível da água. Este lado da 

ilha apresenta maior grau de isolamento com sítios amostrais distantes do continente 

e é caracterizado por sítios de pedra, em sua maioria, com exceção dos sítios 

próximos à ilha das Cobras. A face oeste da ilha é banhada apenas pela área alagada, 

com ventos mais amenos e margem mais próxima ao continente, apresentando, em 

sua maioria, sítios de lama com vegetação (Fig. 1.4).  
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Tabela 1.1. Caracterização das sete ilhas selecionadas para estudo no reservatório da UHE de 

Três Marias, quanto ao tamanho (em hectares), perímetro (em quilômetros), grau de 

isolamento (em quilômetros), número de sítios amostrais demarcados e número de habitat 

estruturais presentes segundo a classificação proposta na metodologia. (LCV = lama com 

vegetação, LSV = lama sem vegetação, PCV = pedra com vegetação, PSV = pedra sem 

vegetação).   

NÚMERO DE HABITAT ESTRUTURAIS  ILHA AREA 
(ha) 

PERIMETRO 
(km) 

ISOLAMENTO 
(km) 

N. SÍTIO 
AMOSTRAIS  LCV LSV PCV PSV 

ESEC  1230 17.1 0.5 42 81 23 26 17 
Boi 241 8.17 0.91 33 53 20 41 22 
Lan 15.1 1.6 0.57 3 11 9 0 0 
T.Lascada 5.13 1.41 0.47 2 11 6 2 2 
Bastião 2.83 0.77 0.24 1 8 3 3 7 
Cobras 2.08 0.74 0.33 2 11 0 0 0 

Vaguinho 1.64 0.54 0.34 2 0 6 0 11 

 

Ilha do Lan 

Devido ao seu tamanho, de 15,1 ha, na ilha do Lan os sítios para amostragem 

foram demarcados a cada 1 km. A ilha apresenta três sítios amostrais, todos 

caracterizados como sítios de lama, dois com vegetação (72.73%) e apenas um sítio 

amostral sem vegetação (Tabela 1.1, Fig. 1.4). A vegetação predominando é de 

Campo Sujo com vegetação esparsa. É uma ilha particular que abriga uma pequena 

casa que serve como um pouso e ponto de apoio para pescadores locais. Está 

localizada próxima à ESEC Pirapitinga, a menos de 700 metros e não apresenta 

interferência de qualquer grande rio, uma vez que está cercada apenas por área 

alagada. A distância média do continente mais próximo é de 0.57 km (Tabela 1.1), 

sendo que, durante a cota mínima do reservatório, conecta-se ao continente.  

 

Ilha das Cobras 

É classificada como a segunda menor ilha, com apenas 2,08 ha. Na verdade, a 

ilha das Cobras é uma extensão da ESEC Pirapitinga que fica desconectada da mesma 

durante um longo período do ano, especialmente durante as cheias do reservatório 

(Fig. 1.4). Dois sítios amostrais foram demarcados, como lama e pedra, sendo que o 

sítio amostral de lama esteve presente durante toda a amostragem e representa 
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87.5% da margem da ilha (Tabela 1.1). A vegetação na margem é composta 

basicamente de gramíneas, com algum arbusto mais alto presente durante a cota 

máxima, quando a água atinge próximo à vegetação fonte. Está localizada na porção 

leste da ESEC e é totalmente banhada pelo leito original do rio São Francisco, com 

longas distâncias do continente. A fonte colonizadora considerada para esta ilha é a 

própria ESEC, que fica a menos de 500 metros de distância (Tabela 1.1). 

 

Figura 1.4. Imagem das ilhas do Lan, Estação Ecológica de Pirapitinga e ilha das Cobras, 

apontando para o leito original do rio São Francisco. A porção oeste da ilha ESEC Pirapitinga é 

aquela que apresenta maior proximidade ao continente e com maior representatividade de 

sítios de lama, enquanto a porção leste da ilha é considerada mais isolada e com grande 

número de habitats estruturais de pedra representados. x = local onde a ESEC conecta-se ao 

continente durante a cota mínima do reservatório; y = pasto em continente estendendo-se 

até a margem da água; z = pasto que manteve a vegetação fonte próximo à margem da 

represa. Como demonstra a figura, a ilha do Lan apresenta isolamento reduzido e a ilha das 

Cobras é uma extensão da ESEC Pirapitinga isolada por água, sendo a ESEC Pirapitinga 

considerada como fonte colonizadora. Fonte: Google Earth Beta (v4.0.2091). 
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Ilha do Boi 

 Para a ilha do Boi os sítios amostrais foram demarcados e caracterizados a 

cada 1 km e, assim como na ESEC Pirapitinga, a caracterização se repetiu 150 metros 

à esquerda e à direita dos sítios principais, demarcados com bambu. Nesta ilha, 11 

sítios principais foram identificados e, no total, 33 sítios amostrais foram 

caracterizados (Fig. 1.7b). Os sítios para amostragem estão bem distribuídos ao longo 

da margem, com 53.68% representando habitats com estrutura de lama e o restante 

como pedra (Tabela 1.1). A vegetação marginal pode ser considerada muito pouco 

abundante, se comparada a ESEC Pirapitinga. 

Com 241 ha., a ilha do Boi é uma ilha particular e com acesso restrito apenas 

aos proprietários e moradores. Todos os tipos de habitats estruturais estão presentes, 

sendo que os sítios amostrais de pedra sem vegetação ficam submersos durante os 

meses de cota máxima do reservatório (Tabela 1.1). A ilha sofre maior pressão 

antrópica na área de abrangência da residência, que ocupa aproximadamente 2 ha, 

incluindo uma pista de pouso particular. Cercada a noroeste pelo ribeirão Boi e na 

porção sudoeste pelo rio São Francisco, é a ilha que apresenta maior isolamento com 

distância média de quase 1 km do continente (Fig. 1.5, Tabela 1.1).  
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Figura 1.5. Imagem da ilha do Boi, indicando o leito original do rio São Francisco e do 

ribeirão Boi. x = área de construção da casa com a pista de pouso para aviões, onde se 

localiza a maior parte de habitats com estrutura de lama com vegetação presentes na ilha. a) 

continente com grotas para pesca e com grande quantidade de habitats com substrato de 

lama; b) indica a porção em continente com maior interferência (estradas e pousadas) e 

grande maioria dos sítios amostrais de pedra e lama sem vegetação. Fonte: Google Earth Beta 

(v4.0.2091). 
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Ilha de Tábua Lascada 

Localizada próxima à barragem da UHE de Três Marias, a quarta maior ilha de 

estudo do reservatório não se conecta ao continente em nenhuma ocasião do ano, 

nem mesmo durante a cota máxima do reservatório (Fig. 1.6). Com uma área de 5,13 

hectares, a ilha de Tábua Lascada está localizada no leito original do rio Borrachudo 

a uma distância média de 0.47 km do continente mais próximo (Tabela 1.1). 

Apresenta uma vegetação mais densa, com folhiço abundante nas margens. 

Apresenta dois sítios para amostragem demarcados na margem, um de pedra e um de 

lama, com vegetação presente em apenas 28.57% dos sítios amostrais ao longo do ano 

(Tabela 1.1). 

 

Ilha do Bastião 

Com um perímetro de 770 metros, a ilha do Bastião apresenta apenas um sítio 

amostral demarcado, classificado como lama com vegetação. Apresenta 2,83 ha e 

isolamento reduzido (Tabela 1.1). É a única ilha com temporalidade restrita. Durante 

o período amostrado neste estudo, esta ilha permaneceu submersa, entre os meses 

de fevereiro e maio, devido à altura da lâmina d’água durante a cota máxima do 

reservatório (Fig. 1.6). Está localizada próxima à ilha do Vaguinho e não apresenta 

nenhum tipo de vegetação no núcleo da ilha, caracterizada apenas por um estrato 

herbáceo alto. 

 

Ilha do Vaguinho 

Com 1,64 ha, a ilha foi selecionada para estudo através da indicação dos 

moradores locais, que apontaram a península como uma ilha temporária (Fig. 1.6). 

Todavia, durante todo o período de estudo e até mesmo durante a cota máxima do 

reservatório, não houve desconexão do continente, permanecendo caracterizada 

como uma península. Os moradores locais afirmam que a península do Vaguinho pode 

ficar desconectada do continente durante o período de cheia e esta situação foi 

confirmada pelo pessoal do IBAMA local que confirma a condição de ilha em épocas 

de cheias extremas. Nesta ilha resta uma vegetação fonte densa, todavia, a margem 

é caracterizada apenas com sítios sem vegetação (Tabela 1.1). Dois sítios amostrais 
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foram demarcados, um de pedra e um de lama, sendo que o sítio amostral de lama 

fica submerso grande parte do tempo e, quando exposto, apresenta margem erodida, 

dificultando a amostragem. 

 

Figura 1.6. Imagem com as ilhas de Tábua Lascada, Vaguinho e Bastião, indicando o leito 

original dos rios São Francisco e Borrachudo. A ilha de Tábua Lascada é sempre isolada do 

continente inclusive na cota máxima do reservatório. A ilha do Bastião é uma ilha temporária 

e a ilha do Vaguinho é considerada como uma península do continente. x = barragem da UEH 

de Três Marias. Fonte: Google Earth Beta (v4.0.2091). 
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Figura 1.7. Variação no número de sítios demarcados para amostragem em cada uma das sete 

ilhas do reservatório de Três Marias: a) ESEC Pirapitinga; b) Ilha do Boi. Fonte: Google Earth 

Beta (v4.0.2091). 

a) 

b) 
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Figura 1.7.Continuação: c) Ilha do Lan; d) Ilha de Tábua Lascada. Fonte: Google Earth Beta 

(v4.0.2091). 

c) 

d) 
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Figura 1.7. Continuação: e) Ilhas do Vaguinho (à esquerda) e do Bastião (à direita) e f) Ilha 

das Cobras. Fonte: Google Earth Beta (v4.0.2091). 

e) 

f) 
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Continente 

Para cada uma das ilhas, um sítio em continente era amostrado, sendo este 

definido de modo a cobrir a maior área possível próximo da ilha de referência. Neste 

trabalho, consideramos como o continente os pontos localizados à margem da 

represa que não foram isolados pela água e ainda mantêm uma conectividade 

constante.  

Os sítios para amostragem em continentes eram escolhidos de forma 

espontânea. O barqueiro, que acompanhava o trabalho, mas que não tinha 

conhecimento teórico do delineamento experimental, direcionava o barco para a 

margem de continente que ele julgava estar mais próxima do último sítio amostrado 

na ilha. O barco seguia para a margem e o percurso era acompanhado no GPS. Caso a 

margem em continente houvesse sido amostrada no mês anterior, o barco era 

atracado a uma distância mínima de 500 m desse último trecho. Caso o trecho 

houvesse sido amostrado em meses mais distantes ou estações diferenciadas, a 

parada era feita de acordo com a aproximação.  

Se a ilha tivesse dois lados voltados para algum sítio em continente próximo e 

de fácil acesso de barco, a amostragem era intercalada, a cada mês, entre os dois 

lados disponíveis. Caso a ilha tivesse uma das margens voltada para algum lado de 

difícil acesso (continente com margem muito distante ou dependente da travessia de 

algum grande rio, como ribeirão Boi e rio São Francisco), era selecionado apenas o 

sítio amostral mais acessível, devido à logística do estudo e considerando-se também 

a maior possibilidade de ocorrência de migração de anuros entre a ilha e o lado 

escolhido.  

O sítio amostral em continente era caracterizado de acordo com os 

parâmetros convencionais de substrato e vegetação, enquadrando-se em alguma das 

categorias pré-estabelecidas (LCV, LSV, PCV ou PSV). Largura da margem, data, hora 

e temperatura finais e iniciais eram tomadas, assim como ocorrência ou não de 

vocalizações, para todos os sítios amostrados em ilhas e em continente.  

Devido a sua localização, adjacente à ilha de Pirapitinga (Fig. 1.7f) a ilha das 

Cobras foi a única ilha sem amostragem de continente. As ilhas do Vaguinho e do 

Bastião compartilhavam o mesmo sítio amostral em continente, devido à sua 

proximidade (Fig. 1.7e). Assim, para as sete ilhas estudadas, cinco sítios em 

continente eram amostrados mensalmente. 
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Os sítios para amostragem em continente próximos às ilhas ESEC Pirapitinga e 

Lan são, em sua maioria, de lama com vegetação no solo, com pasto muito próximo à 

água (Fig. 1.4). O continente próximo à ilha do Boi apresenta dois opostos. A porção 

do continente mais próxima à ilha é um vale que limita o acesso a agricultores e 

pecuaristas à margem do lago, todavia, não impede o uso das margens por 

pescadores devido às inúmeras grotas presentes, facilmente acessadas pelas 

embarcações (Fig. 1.5). Uma porção do continente, cercada pelo leito original do 

ribeirão Boi, é utilizada por proprietários de pousadas, que vivem do turismo local. 

Apenas sítios de pedra foram registrados para a margem desta porção do continente, 

enquanto no continente para o lado do vale, habitats estruturais de lama com 

vegetação foram comumente registrados (Fig. 1.5). Devido à proximidade da cidade 

de Três Marias, o continente próximo às ilhas do Bastião, Vaguinho e Tábua Lascada 

apresenta rodovias de acesso, casas particulares e pequenas instalações para os 

pescadores locais (Fig. 1.6). Os continentes próximos a estas ilhas eram classificados, 

em sua maioria, como habitats com estrutura de pedra e lama sem vegetação. 

 

COLETA DE DADOS: AMOSTRAGEM E A METODOLOGIA DOS QUADRADOS  

As coletas de dados foram realizadas mensalmente, durante o período de 

Outubro de 2006 a Outubro de 2007, englobando as estações seca (Abril a Setembro) 

e chuvosa (Outubro a Março) e fechando, dessa maneira, um ciclo sazonal completo. 

A duração das campanhas teve uma média de 4 a 5 noites e ocorria entre 18:00h e 

02:00h, dependendo das condições do tempo (chuvas e ventos muito fortes limitavam 

o deslocamento do barco). A metodologia de amostragem por quadrados se aplica 

muito bem à proposta do trabalho, uma vez que fornece informações comparáveis 

sobre riqueza de espécies, abundância relativa e densidade, inclusive em habitats 

heterogêneos (Heyer et al. 1994). O método perde sua eficácia em áreas com 

cobertura vegetal densa no chão e em terrenos irregulares, o que não foi o caso dos 

habitats estruturais presente na margem das ilhas estudadas.  

A metodologia proposta consiste em posicionar, em sítio amostrais 

randomicamente ou sistematicamente selecionados, uma série de quadrados dentro 

dos quais todos os indivíduos presentes devem ser registrados. A metodologia deve 

garantir que os animais não sairão do quadrado durante a amostragem ou após início 

da mesma (Heyer et al. 1994). Foram testados dois tipos de quadrados: um quadrado 
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feito de tela com altura de 50 cm com estacas de bambu marcando as extremidades 

e um quadrado marcado com estacas ligadas por barbante. Os dois tipos de 

quadrados tinham a mesma medida (4 x 4 m) e eram pré-montados para possibilitar 

seu rápido posicionamento em campo. Devido à estrutura dos habitats amostrados, o 

quadrado de barbante mostrou-se mais adequado, pois seu posicionamento era mais 

eficiente e a vegetação esparsa permitia uma boa visualização dos anuros presentes. 

A amostragem era feita por quatro pessoas a partir das extremidades dos quadrados, 

impedindo assim que os anuros saíssem do espaço delimitado antes de serem 

registrados (Fig. 1.8).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Amostragem dos indivíduos no quadrado de barbante. Apenas indivíduos dentro 

dos quadrados eram contados. 

 

Em cada sítio de amostragem o quadrado era posicionado nove vezes. 

Primeiro o quadrado era armado junto à margem, a pelo menos 5 metros de distância 

do barco. Com intenção de cobrir o gradiente de umidade existente nas margens, 

mais dois quadrados eram posicionados em direção à vegetação fonte, de modo a 

formar três séries ao longo de um gradiente: do mais úmido (adjacente à margem) ao 

mais seco (adjacente à vegetação fonte) (Fig. 1.9a). Depois de posicionar os três 

primeiros quadrados (o primeiro adjacente à água, o terceiro à vegetação e o 

segundo entre eles), a disposição retornava à margem, seguindo a mesma ordem, até 

completar nove quadrados, totalizando três réplicas em cada série de quadrados e 

uma área total amostrada de 144 m2 (Fig. 1.9b). 
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A distância horizontal entre os quadrados (paralela à margem) era sempre de 

4 metros. A distância vertical (perpendicular à margem) era mantida uniforme entre 

as séries, e variava de acordo com a largura da margem, a qual dependia do grau de 

enchimento do reservatório. Para largura de até 15 metros, os quadrados eram 

posicionados a 1 metro de distância entre eles. Para margem com largura entre 15-30 

metros os quadrados eram posicionados a cada 3 m e para largura maior de 30 m, 

eram posicionados a cada 5 metros (Fig. 1.9a). Essa distribuição permite distinguir 

três diferentes gradientes marginais (do mais alagado ao mais seco) e, como a 

distribuição repete-se por três vezes, ao final se obtêm três quadrados que 

representem cada série do gradiente marginal. A primeira série era representada 

pelos quadrados de números 1, 4 e 7, a segunda série representada pelos quadrados 

2, 5 e 8, e terceira série representada pelos quadrados 3, 6 e 9 (Fig. 1.9b). 

 

 

Figura 1.9 (a) Disposição dos quadrados segundo a largura da margem. Para larguras de 

margem até 15 metros, quadrados espaçados por 1 metro. Para larguras entre 15-30 m, 3 m. 

Para larguras acima de 30 m, 5 metros. (b) Disposição dos quadrados pela margem: distância 

horizontal entre cada quadrado sempre de 4 metros. 

a) 

b) 
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Em cada sítio sorteado, uma área total de 144 m2 foi amostrada mensalmente 

e o total amostrado em cada ilha variou de acordo com o número de sítios amostrais 

representados (máximo de quatro sítios amostrais, 676 m2). 

A espécie Pseudopaludicola sp. foi amostrada separadamente, com quadrados 

de 1 m2, devido ao seu tamanho corporal reduzido (0.35 ± 0.164) e altas densidades 

no habitat estrutural. Outro estudo envolvendo espécies deste gênero empregou, 

com sucesso, quadrados de 1 m2 (Pereira 2004) para amostragem de densidade. Para 

esta espécie era seguida a mesma metodologia para posicionamento dos quadrados, 

no entanto, dentro do quadrado de 4 x 4m estabelecido, assim que algum indivíduo 

desta espécie fosse registrado, era marcado um quadrado de 1 x 1 m dentro do 

quadrado original e todos os demais indivíduos presentes eram contados. O total de 

indivíduos desta espécie amostrados em cada quadrado foi posteriormente 

multiplicado por 16, a fim de completar a área total amostrada para as outras 

espécies, possibilitando a comparação dos dados de abundância, densidade e 

biomassa. 

Nas ilhas maiores (ESEC Pirapitinga e Boi), os sítios de amostragem onde os 

quadrados seriam posicionados, eram sorteados a cada mês dentre os sítios amostrais 

disponíveis para cada tipo de habitat estrutural (LCV, LSV, PCV e PSV), de modo que 

todos os tipos de habitats fossem amostrados. A fim de amostrar todos os sítios 

representados nestas ilhas e evitar a amostragem tendenciosa de sítios amostrais de 

fácil acesso, após ser amostrado, o sítio era descartado para que não entrasse nos 

próximos sorteios. Em virtude do tamanho, nas ilhas do Lan, Tábua Lascada, Cobras, 

Vaguinho e Bastião, nem todos os habitats estruturais estavam representados e, 

quando o habitat era representado por apenas um sítio, o mesmo era amostrado 

repetidamente durante os meses.  

Cada sítio sorteado era localizado com auxilio de GPS e das fitas refletivas. 

Assim que o barco atracava, eram registrados data, hora e temperatura iniciais e 

finais, a largura da margem (distância da água até a vegetação da matriz 

circundante, medida através do GPS) e a ocorrência ou não de vocalizações. Os 

indivíduos nos quadrados eram liberados à medida que eram contados no sentido 

oposto para o qual se movimentaria o quadrado e a uma distância maior de 5 metros, 

para minimizar as chances de recaptura. Foram coletados alguns indivíduos de cada 

espécie registrada como material testemunho. Estes foram fixados segundo Heyer et 
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al. (1994) e depositados no Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados de abundância de espécies nas sete ilhas e no continente consideram 

apenas as espécies que foram amostradas dentro dos quadrados. A riqueza de 

espécie presentes nas diferentes ilhas do reservatório foi considerada de duas 

maneiras: riqueza observada e riqueza estimada. A riqueza de espécie observada 

para ilhas e continente refere-se ao número de espécies presentes dentro e fora dos 

quadrados de amostragem. As espécies de difícil visualização ou consideradas mais 

raras foram incluídas na riqueza observada e foram registradas através de encontros 

casuais e registros de jovens recém metamorfoseados e identificação das 

vocalizações. O método utilizado para estimativa de riqueza de espécies das ilhas do 

reservatório foi Jackknife 1 (de primeira ordem), que estima a riqueza total somando 

a riqueza observada a um parâmetro calculado a partir do número de espécies raras 

e do número de amostras (Santos 2003). Este método é útil para se estimar riqueza 

na presença de pequena quantidade de amostras, e foi calculado utilizando o 

programa EstimateS (Colwell 2005).  

Nos sítios de amostragem do continente mais próximo de cada ilha foram 

registrados os dados de abundância e riqueza de espécies, assumindo-se que 

representem a sua principal fonte colonizadora. As estimativas de riqueza foram 

feitas apenas para as ilhas do reservatório para eliminar o efeito do tamanho da 

amostra, que varia de acordo com o tamanho da ilha e sua temporalidade. Assim 

sendo, uma vez que o tamanho da amostra é igual para todos os sítios amostrais em 

continente, a riqueza de espécies na fonte colonizadora não foi estimada e é dada 

pelo número de indivíduos amostrados dentro dos quadrados. 

O grau de isolamento e o tamanho das ilhas foram calculados no programa 

MapSource, através dos pontos registrados em GPS. O grau de isolamento foi dado 

pela média das três distâncias mais próximas entre a ilha e os sítios amostrados em 

continente que se localizam próximos a ela. Para a ilha das Cobras, foram 

considerados os sítios da ESEC Pirapitinga que foram amostrados durante o período 

de estudo. O tamanho das ilhas foi baseado no número de sítios amostrais disponíveis 

em toda a extensão da margem. A margem disponível no reservatório depende do 
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volume de água liberado pela usina, fazendo com que exista uma variação no 

tamanho da ilha: épocas de cheias, com o nível da água alto, resultam em ilha 

menores, cercadas pela matriz aquática, e o contrário pode ser registrado para 

épocas de seca, onde o nível da água é baixo e as ilhas expandem seu tamanho. Para 

evitar este problema ao calcular o tamanho de uma ilha, os pontos em GPS utilizados 

para obtenção da área foram tomados no mesmo mês, Outubro de 2006 e 2007, onde 

as ilhas apresentam a mesma influência do nível da água.  

A diversidade do habitat presente na margem foi estimada pelo programa 

EcoSim (Gotelli & Entsminger 2007) usando-se o índice de diversidade de Hulbert’s 

PIE, que varia entre 1 e 0. Este índice pode ser interpretado como a probabilidade de 

dois sítios amostrados, num mesmo momento e dentro de uma mesma ilha, 

apresentarem tipos diferentes de habitats estruturais de acordo com a classificação 

empregada. Quanto maior o índice, maior diversidade apresenta a ilha. Como 

determina um limite de variação (0 a 1), facilita a interpretação e viabiliza 

comparações entre as ilhas amostradas. 

Curvas de acumulação de espécies foram elaboradas para as sete ilhas do 

reservatório a fim de determinar se o esforço amostral para cada ilha foi suficiente 

para registrar o número de espécies estimado. A análise foi realizada no programa 

EstimateS (Colwell 2005) que indica, além da riqueza estimada para cada ilha, o 

número de espécies acumulado ao longo da amostra. As unidades amostrais foram 

consideradas como compostas por um grupo de 9 quadrados. Para todas as ilhas a 

amostra foi priorizada e foram feitas 500 aleatorizações. O método de rarefação 

permite comparar as curvas de acumulação a um determinado nível de esforço 

amostral, eliminando o efeito desta variável na comparação da riqueza estimada 

para as diferentes ilhas. A ilha com menor número de amostras foi a ilha do Lan com 

sete unidades amostrais de nove quadrados, portanto compararam-se as riquezas 

estimadas, por rarefação, para todas as ilhas, com um esforço amostral igual a sete.   

Foram conduzidas análises de regressão múltipla (Systat 2007) para duas 

variáveis: riqueza observada e riqueza estimada. Estas variáveis (consideradas como 

dependentes) foram relacionadas com o tamanho da ilha, o grau de isolamento, a 

abundância e a riqueza de espécies na fonte colonizadora e a diversidade do habitat 

presente na ilha (consideradas como variáveis independentes). O teste foi empregado 

para avaliar se estas variáveis produzem gradientes que são capazes de influenciar a 
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ocorrência de comunidades mais ricas ou mais pobres em espécies nas sete ilhas do 

reservatório da UHE de Três Marias.  

Na tentativa de identificar um conjunto de variáveis que forneça o melhor 

“ajustamento” aos dados testados, ou seja, que explique uma maior proporção da 

variação dos parâmetros estudados, foram utilizadas análises de variância com 

seleção de modelo (Quinn & Keough 2007). Neste procedimento, as variáveis 

independentes testadas são combinadas a fim de produzir diferentes modelos que 

melhor expliquem a variação nos dados (variáveis dependentes). O melhor modelo foi 

selecionado através dos valores Akaike (AIC) e Schwarz’s Bayesian Criteria (BIC), 

considerados como fatores que resumem a informação do modelo, levando em 

consideração tanto o número de variáveis incluídas quanto a proporção da variação 

explicada. Menores valores AIC e BIC indicam o modelo que melhor explica as 

variações presentes na amostra (Quinn & Keough 2007).  

Uma análise de regressão simples foi aplicada para duas das variáveis 

testadas: diversidade do habitat e tamanho da ilha, a fim de verificar a presença ou 

ausência de relação entre as mesmas. A mesma análise foi empregada para avaliar a 

relação entre o grau de isolamento entre ilha e continente e a riqueza de espécies 

estimada para as ilhas de Três Marias.  

As variáveis testadas foram avaliadas com testes de normalidade, verificando-

se a distribuição dos dados, através do teste de Shapiro-Wilk. Dentre as variáveis 

testadas, duas sofreram transformações logarítmicas, corrigindo suas distribuições 

assimétricas e homogeneizando a variância entre os grupos (de Marco & Paglia 2003): 

tamanho da ilha e abundância de espécies na fonte colonizadora.  

Todas as variáveis amostradas (diversidade do habitat, tamanho da ilha, grau 

de isolamento, abundância e riqueza na fonte colonizadora) foram relacionadas com 

a distribuição das espécies por meio de análise de correspondência canônica (CCA; 

Ter Braak 1986). A CCA não comporta um número de variáveis igual ou maior que o  

número de amostras (no caso, sete ilhas) e, por isso, as variáveis precisam ser 

escolhidas e medidas adequadamente para representar fatores que realmente 

influenciam a distribuição das espécies (McCune 1997). No total, foram analisadas 

cinco variáveis (citadas acima), consideradas como importantes para explicar a 

composição das comunidades nas diferentes ilhas do reservatório da UHE de Três 

Marias. A CCA enfoca composição de espécies em vez de tendências gerais de 
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abundância, sendo assim, erros amostrais na abundância têm pouco efeito sobre os 

resultados desta análise (Palmer 1993). O teste foi realizado pelo programa PcOrd 

(McCune & Mefford 1999) e, para o mesmo, os valores de ilhas e espécies foram 

padronizados por centralização e normalização e foram escalonados para otimizar 

espécies (McCune & Mefford 1999). Os valores das ilhas foram obtidos pela 

combinação linear de suas características (LC scores; sensu Palmer 1993). A 

significância estatística dos autovalores (eigenvalues) e as correlações entre as 

espécies e as características ambientais foram testadas por teste Monte Carlo, 

através de 1000 repetições. 

Para todas as análises estatísticas foi utilizado o critério de p = 0,05 a fim de 

avaliar os resultados como significativos ou não. Para valores abaixo deste critério, os 

resultados foram interpretados como significativos e, para valores acima, foram 

considerados como resultados não significativos. Valores acima, porém próximos a 

0,05, foram avaliados como resultados marginalmente significativos. 

 

RESULTADOS 

Em onze meses de campanha foi registrado para as ilhas do reservatório e 

para o continente um total de 12 espécies, pertencentes a 6 famílias: 

Brachycephalidae (Barycholos ternetzi), Bufonidae (Rhinella schneideri, Rhinella gr. 

granulosa), Dendrobatidae (Ameerega flavopicta), Hylidae (Dendropsophus 

rubicundulus, Scinax fuscovarius, Scinax longilineus), Leiuperidae (Pseudopaludicola 

sp, Physalaemus cuvieri, Physalaemus centralis), e Leptodactylidae (Leptodactylus 

ocellatus, Leptodactylus fuscus) (Tabela 1.2). A riqueza observada entre as ilhas do 

reservatório variou de 2 a 11 espécies, sendo que o continente apresentou riqueza 

total de 12 espécies (Tabela 1.2).  

As duas maiores ilhas foram aquelas que apresentaram a maior riqueza de 

espécies observada. Incluindo as espécies registradas fora dos quadrados de 

amostragem (riqueza observada), a ilha com maior registro de espécies foi a ESEC 

Pirapitinga (n = 11), que é também a ilha de maior tamanho. Seguida da ESEC 

Pirapitinga, a ilha do Boi apresentou 7 espécies registradas dentro e fora dos 

quadrados (Tabela 1.2). A ilha das Cobras, apesar de não ser uma ilha de grande 

tamanho, apresentou o mesmo registro que a ilha do Boi (n = 7). Vaguinho, a ilha de 

menor tamanho, apresentou a menor riqueza de espécies observadas, com apenas 2 
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espécies presentes (Tabela 1.2). A riqueza de espécies estimada para as ilhas do 

reservatório se aproxima dos valores observados para cada uma das sete ilhas, sendo 

que apenas para a ESEC Pirapitinga o valor observado é bem maior que o valor 

estimado (Tabela 1.3). A ocorrência de valores estimados menores que os observados 

se deve à inclusão de registros ocasionais na riqueza observada, sendo que estes não 

entraram nas estimativas, feitas com dados referentes à amostragem por quadrados. 

A fonte de colonizadores que apresentou maior riqueza de espécies está 

relacionada à ilha das Cobras (n = 11), e corresponde à ESEC Pirapitinga. A ESEC 

Pirapitinga e a ilha do Lan apresentaram a segunda maior riqueza de espécies em 

suas fontes de colonizadores (no continente), com oito espécies registradas. O trecho 

do continente próximo às ilhas do Bastião e do Vaguinho foi aquele que apresentou o 

menor de todos os registros para riqueza de espécies: apenas 4 (Tabela 1.3). 

Das onze espécies registradas na ESEC Pirapitinga, três foram unicamente 

registradas para esta ilha (Ameerega flavopicta, Scinax longilineus e Rhinella gr. 

granulosa) e apenas uma espécie registrada em continente não foi amostrada 

(Barycholos ternetzi). Além do registro em continente, esta última espécie foi 

registrada para apenas duas ilhas, Boi e de Tábua Lascada (Tabela 1.2). 

Leptodactylus ocellatus foi a única espécie representada em todas as sete ilhas, 

seguida de Leptodactylus fuscus e Pseudopaludicola sp., ausentes apenas na ilha do 

Vaguinho (Tabela 1.2). Scinax fuscovarius foi observada em três ilhas, mas foi 

amostrada dentro dos quadrados apenas para a ilha das Cobras, com apenas um 

indivíduo amostrado. 

No total, 5063 indivíduos foram amostrados nas sete ilhas do reservatório, 

sendo que este número não representa o número de indivíduos coletados para 

identificação, que se seguiu conforme citado anteriormente. A ilha do Lan apresenta 

o maior número de indivíduos registrados (n = 2526), seguida das ilhas das Cobras e 

ESEC Pirapitinga. Estes números contrastam com o menor registro de indivíduos (n = 

9), representado para a ilha do Vaguinho.  

A fonte colonizadora com maior abundância de indivíduos representa a ESEC 

Pirapitinga, com quase três mil indivíduos registrados. A ilha está localizada a uma 

distância média mínima de aproximadamente 500 metros do continente mais 

próximo. Em contrapartida, com um grau de isolamento muito próximo ao valor 

registrado para a ESEC, a ilha da Tábua Lascada apresenta apenas 18 indivíduos 
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registrados na fonte colonizadora mais próxima, pertencentes a 5 espécies (Tabela 

1.3). 

O maior isolamento entre ilha e continente é registrado para a ilha do Boi, 

com distância média mínima de quase 1 quilômetro, contrastando com a ilha do 

Bastião, isolada a uma distância de apenas 240 metros da fonte colonizadora mais 

próxima (Tabela 1.3). Quanto à diversidade do habitat, os valores do índice de 

Hulbert’s PIE variaram de 0 a 0,809, com maior índice registrado para a ilha de 

Tábua Lascada, seguida das ilhas do Boi e ESEC Pirapitinga (Tabela 1.3). 
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Tabela 1.2. Registro das espécies observadas (OBS) para as sete ilhas e continente do reservatório da UHE de Três Marias, incluindo registro fora dos 

quadrados, por encontros ocasionais, identificação de vocalizações e jovens recém metamorfoseados. Número de indivíduos registrados dentro dos 

quadrados (N) para as ilhas e para todos os sítios em continente. Abaixo, total de espécies e indivíduos registrados para cada ilha e em continente. 

ILHAS 
N OBS N OBS N OBS N OBS N OBS N OBS N OBS Continente 

ESPÉCIE Pirapitinga Boi Lan Cobras Vaguinho Bastião T. Lascada N OBS 
Família Leptodactylidae                 
    Leptodactylus fuscus 7   14  8  8  0  2  1  35  

    Leptodactylus ocellatus 279  88  58  149  7  116  82  163  

Família Leiuperidae                 
    Pseudopaludicola sp.  448  112  2448  736  0  192  176  5424  

    Physalaemus cuvieri 0  2  3  0  0  0  0  0  

    Physalaemus centralis 4  4  6  8  0  0  0  29  

Família Brachycephalidae                 
    Barycholos ternetzi 0  13  0  0  0  0  25  19  

Família Hylidae                 
    Dendropsophus rubicundulus 17  0  3  12  0  0  0  22  

    Scinax fuscovarius 0  0  0  1  0  0  0  2  

    Scinax longilineus 0  0  0  0  0  0  0  2  

Família Bufonidae                 
    Rhinella schneideri 3  6  0  0  2  0  0  5  

    Rhinella gr. granulosa 0  0  0  0  0  0  0  2  

Família Dendrobatidae                 
    Ameerega flavopicta 23  0   0   0   0   0   0   2  

TOTAL 781 11 239 7 2526 6 914 7 9 2 310 4 284 5 5708 12 
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Tabela 1.3. Riqueza observada e riqueza estimada pelo índice Jakknife I amostradas para as sete ilhas do reservatório de Três Marias, incluindo as 

variáveis testadas na regressão múltipla: tamanho da ilha (em hectares), índice de diversidade (Hulbert’s PIE), grau de isolamento (em quilômetros) e 

riqueza no trecho do continente mais próximo, considerado como fonte de colonização. Incluída na tabela a abundância na fonte de colonização (trecho 

do continente mais próximo). No caso da Ilha das Cobras, a fonte se refere à ESEC Pirapitinga. 

Variáveis dependentes Variáveis independentes 
ILHA RIQUEZA 

OBSERVADA 
RIQUEZA 
ESTIMADA 

TAMANHO 
(ha) DIVERSIDADE ISOLAMENTO 

(km) 
RIQUEZA 
FONTE 

ABUNDÂNCIA 
FONTE 

Pirapitinga 11 7,98 1230 0,631 0,497 8 2918 
Boi 7 7,98 241 0,715 0,91 6 1520 
Lan 6 7,9 15,1 0,436 0,573 8 1635 

T. Lascada 5 4,94 5,13 0,809 0,473 6 18 
Bastião 4 3,86 2,83 0 0,24 4 59 
Cobras 7 6,95 2,08 0,607 0,327 11 106 

Vaguinho 2 2 1,64 0,571 0,343 4 59 

 

 

 

 
 



 52

Observando as curvas de acumulação de espécies, feitas a partir do número 

de espécies amostradas dentro dos quadrados, é possível concluir que apenas a ilha 

do Vaguinho parece se estabilizar (Fig. 1.10a). A ilha do Vaguinho é a menor de todas 

as ilhas e apresenta o menor registro de espécies observadas (n = 2). O esforço 

realizado para esta ilha parece ter sido o suficiente para amostrar as espécies 

representadas nesta ilha. Observando a curva do coletor, podemos apontar uma 

tendência à estabilização para as ilhas do Boi, das Cobras e ESEC Pirapitinga (Fig. 

1.10b). Na ilha do Boi, aparentemente todas as espécies possíveis foram registradas, 

uma vez que a curva de acumulação para esta ilha tende a se estabilizar com um 

número de espécies muito próximo àquele observado (Fig. 1.10b, Tabela 1.3). A ilha 

das Cobras apresenta riqueza observada de sete espécies e, segundo o gráfico, a 

curva de acumulação tende a uma estabilização com seis espécies, uma espécie a 

menos do que o observado. Caso esta espécie tivesse sido registrada dentro dos 

quadrados de amostragem, possivelmente seria observada a estabilização da curva 

(Figura 1.10b; Tabela 1.3). Para a ESEC Pirapitinga a curva tende a uma estabilização 

com sete espécies, todavia, a riqueza de espécies observada é superior, com 11 

registros (Fig. 1.10b, Tabela 1.3). Ainda assim, analisando a figura, é possível inferir 

que as ilhas ESEC Pirapitinga, Boi e Cobras tendem a uma estabilização (Fig. 1.10b). 

Estes resultados apontam que, para estas ilhas, o esforço de coleta foi suficiente 

para amostrar as espécies presentes.  

Para as ilhas do Lan, Tábua Lascada e Bastião, entretanto, não houve 

estabilização da curva, indicando que um maior esforço é necessário para estas ilhas 

(Fig. 1.10c). A ilha do Bastião apresenta apenas 7 amostras, devido à sua 

temporalidade. Para esta ilha, três espécies foram amostradas nos quadrados, 

todavia, o número de espécies observadas é igual a quatro, um valor muito próximo à 

riqueza estimada (Tabela 1.2 e Tabela 1.3). Possivelmente, se esta quarta espécie 

tivesse sido amostrada dentro dos quadrados, a curva de acumulação de espécies 

poderia ter se estabilizado. 

A curva de acumulação para o reservatório da UHE de Três Marias tende a 

uma estabilização (Fig. 1.10d) e podemos inferir que todas as espécies possíveis de 

registros foram registradas em todas as ilhas amostradas. Isso implica dizer que, 

mesmo se novas espécies fossem registradas em ilhas que ainda não atingiram a 

estabilidade, estas espécies não seriam diferentes daquelas registradas até o 

presente momento para o reservatório de maneira geral. 
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Figura 1.10. Curvas de acumulação para as sete ilhas do reservatório da UHE de Três Marias e 

para o reservatório (incluindo todas as ilhas e trechos do continente), em onze meses de 

amostragem. O tamanho da amostra varia entre as ilhas de diferentes tamanhos. a) 

estabilização da curva de acumulação de espécies para a ilha do Vaguinho; b) tendência a 

estabilização da curva para as ilhas do Boi, ESEC e Cobras; c) ilha sem estabilização da curva 

de acumulação de espécies Lan, Tábua Lascada e Bastião; d) estabilização da curva de 

acumulação de espécies para todas as ilhas amostradas no reservatório de Três Marias, MG. 

a) b) 

c) d) 
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Para as ilhas do reservatório de Três Marias, a diversidade do habitat presente 

não apresenta correlação com o tamanho da ilha (p = 0,488), fazendo com que estas 

variáveis possam ser analisadas separadamente, avaliando a contribuição de cada 

uma delas no modelo.  

O modelo que melhor se ajustou à análise de regressão múltipla para a 

variável riqueza observada é aquele que combina todas as variáveis testadas: grau de 

isolamento, riqueza na fonte de colonizadores, tamanho da ilha, abundância na fonte 

de colonizadores e diversidade do habitat presente (AIC = -9,168). Considerando os 

resultados da análise de regressão múltipla, esta combinação explica perfeitamente 

a relação entre riqueza de espécies observadas para as sete ilhas do reservatório e as 

variáveis testadas (r² =1; r²ajustado = 0,998).  

Nem todas as variáveis apresentaram relação significativa com a riqueza de 

espécies observadas. Dentre todas as variáveis testadas, o tamanho da ilha e a 

riqueza na fonte de colonizadores mais próxima foram as únicas variáveis 

significativas (p = 0,02, para as duas variáveis). A abundância de espécies na fonte de 

colonizadores apresentou relação marginalmente significativa (p = 0,07). Grau de 

isolamento da ilha e diversidade do habitat foram variáveis que não apresentaram 

relações significativas com a riqueza de espécies observada para as sete ilhas 

estudadas (Fig. 1.11). O coeficiente da regressão é positivo para as variáveis riqueza 

e abundância na fonte de colonizadores, e para a variável tamanho da ilha e 

podemos afirmar que a riqueza de espécies aumenta com o aumento do tamanho da 

ilha e da riqueza de espécies e abundância de indivíduos na fonte de colonizadores 

(Fig. 1.11). 

Para a riqueza de espécies estimada (Jackknife 1), entretanto, o modelo 

selecionado durante a análise de regressão múltipla inclui apenas a variável 

diversidade do habitat (AIC = 30,812). Nesta análise o modelo explica apenas parte 

da relação entre as duas variáveis relacionadas e, segundo o mesmo, foi evidenciada 

uma relação positiva marginalmente significativa (r² = 0,508; p = 0,07) entre riqueza 

de espécies estimada para cada ilha e diversidade de habitats estruturais presentes 

(Fig. 1.12). Adicionalmente, o teste de análise linear aponta, de fato, nenhuma 

relação entre a riqueza de espécies estimada e o grau de isolamento da ilha (p = 

0,336). 
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Figura 1.11. Relação entre riqueza de espécies observadas nas sete ilhas do Reservatório de 

Três Marias e (A) riqueza de espécies na fonte de colonizadores (p =  0,02), (B) Log tamanho 

(p = 0,02), (C) abundância de indivíduos na fonte de colonizadores (p = 0,07). Para (D) grau de 

isolamento e (E) diversidade do habitat, os valores da regressão não foram significativos (p = 

0,181; p = 0,103, respectivamente). 
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Figura 1.12. Relação entre riqueza de espécies estimada (Jackknife 1) e a diversidade do 

habitat (p = 0.07) nas sete ilhas estudadas no Reservatório de Três Marias. 

 

Espécies registradas ocasionalmente não representam amostras suficientes 

para serem analisadas com maior precisão e, sendo assim, apenas as espécies mais 

abundantes foram incluídas na análise para avaliar a composição da comunidade. 

Segundo os resultados da análise de correspondência canônica (CCA), o 

tamanho da ilha parece ser uma variável importante na determinação da composição 

de espécies das comunidades de cada ilha estudada do reservatório de Três Marias, 

assim como as variáveis riqueza de espécies na fonte de colonizadores e grau de 

isolamento entre as ilhas e o continente. Os três primeiros eixos da CCA explicaram 

83,1% da variação nos dados (Eixo 1 = 58,9%; Eixo 2 = 19,0% e Eixo 3 = 5,3%, 

respectivamente). A variância total nos dados das espécies foi de 0,363. 

A variável abundância de indivíduos na fonte foi relacionada tanto com o 

tamanho da ilha (weighted correlation = 0,714) quanto com o seu grau de isolamento 

(weighted correlation = 0,557). Como apontado pelos valores, a maior relação entre 

tamanho da ilha e abundância de espécies no continente pode ser vista pelos ângulos 

formados entre as setas representando estas variáveis (Fig. 1.13). As relações entre 
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outras variáveis não atingiram 0,5. Riqueza de espécies na fonte de colonizadores foi 

relacionada com diversidade de habitats estruturais presentes (weighted correlation 

= 0.415), mas mesmo assim apresentou um baixo valor.  

A variável que representa o tamanho da ilha mostrou alta correlação com os 

Eixos 1 e 2. A variável riqueza de espécies na fonte de colonizadores esteve 

correlacionada ao Eixo 1, enquanto as variáveis abundância da fonte e grau de 

isolamento estiveram relacionadas com o Eixo 2. O Eixo 3 apresentou alta correlação 

apenas para a variável relacionada ao grau de isolamento da ilha (biplot scores, 

Tabela 1.4).  

 

Tabela 1.4. Autovalores e porcentagem da variação amostrada explicada pelos três primeiros 

eixos da CCA, e correlações (biplot scores) para as cinco variáveis utilizadas para caracterizar 

ilhas e espécies de anuros distribuídas entre sete ilhas no reservatório da UHE de Três Marias. 

Os valores correspondentes às variáveis com maior influência nos dois primeiros eixos da CCA 

são mostrados em negrito.  

Correlações (biplot scores) 

Correlações Variável 
Eixo 01 Eixo 02 Eixo 03 

S fonte 0,366 0,293 0,11 
Diversidade -0,038 -0,268 -0,054 
N fonte -0,02 0,413 0,131 
Tamanho -0,629 0,543 0,017 
Isolamento 0,077 -0,444 0,478 
Autovalores 0,214 0,069 0,019 

% da variância explicada 58,9 19 5,3 

 

O teste Monte Carlo demonstrou que os autovalores foram significativos para 

os Eixos 1 e 2 (p = 0,01; p = 0,005; respectivamente). Todavia, para o Eixo 3 os 

valores não foram significativos (p = 0,47). O teste Monte Carlo aponta diferenças 

significativas para a correlação entre as espécies e as variáveis analisadas apenas 

para os dois primeiros eixos (p = 0,02 para o Eixo 1; p = 0,004 para o Eixo 2) e não 

aponta diferenças significativas para o Eixo 3 (p = 0,29). 

Os eixos da CCA não podem ser interpretados como gradientes, mas as setas 

que descrevem as variáveis apontam para a direção de variação máxima da variável 
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correspondente (Ter Braak 1986), tornando possível interpretar a distribuição das 

espécies e ilhas em relação às variáveis testadas.  

A figura aponta para três agrupamentos de ilhas: o primeiro grupo, na parte 

superior direita da figura, com as ilhas das Cobras e do Lan, o segundo, na parte 

superior esquerda, com Bastião e ESEC Pirapitinga e o terceiro grupo incluindo as 

ilhas de Tábua Lascada, Boi e Vaguinho, à extrema esquerda, na parte inferior da 

figura (Fig. 1.13). Todavia, as características analisadas quanto ao grau de 

isolamento, à diversidade do habitat, o tamanho da ilha e às características da fonte 

de colonizadores, não definem agrupamentos correspondentes aos formados com 

base na composição de espécies, havendo variações nestes parâmetros dentro dos 

agrupamentos de ilhas apontados pela análise (Fig. 1.13, Tabela 1.3).  

Scinax fuscovarius, Pseudopaludicola sp., Ameerega flavopicta e 

Dendropsophus rubicundulus são espécies que estão associadas à ilhas com 

características de reduzido isolamento, posicionadas opostamente ao sentido do 

vetor que representa esta variável (Fig. 1.13). Indivíduos de A. flavopicta foram 

registrados apenas na ESEC Pirapitinga e no continente, sendo a espécie com 

distribuição mais restrita. Dendropsophus rubicundulus foi registrada nas ilhas do 

Lan, Cobras e ESEC Pirapitinga (Fig. 1.13). Indivíduos de S. fuscovarius estão 

especialmente associados à ilha das Cobras. Pseudopaludicola sp. foi a espécie com 

maior número de registros e pode ser associada com a ilha do Lan (Fig. 1.13), com 

maiores registros de indivíduos para esta ilha. Rhinella schneideri e Barycholos 

ternetzi se encontram abaixo na figura, possivelmente, porque são influenciadas por 

um alto grau de isolamento e alta diversidade de habitats estruturais presentes, 

como mostra a direção dos vetores para estas variáveis (Fig. 1.13). Indivíduos de 

Barycholos ternetzi foram amostrados apenas nas ilhas do Boi e de Tábua Lascada, 

apontando alta fidelidade para estas ilhas (Fig. 1.13). As espécies Leptodactylus 

ocellatus, L. fuscus, Physalaemus centralis e P. cuvieri podem ser consideradas como 

generalistas, pois foram amplamente distribuídas entre as sete ilhas do reservatório e 

apresentaram posição mais central em relação aos dois primeiros eixos da CCA (Fig. 

1.13).  
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Figura 1.13. Distribuição das espécies de anfíbios anuros (X) e das sete ilhas amostradas (Ο) 

em relação às variáveis ambientais (+) testadas. A figura ilustra a localização das espécies, 

ilhas e variáveis em relação aos dois primeiros eixos da CCA. 

 

DISCUSSÃO  

RIQUEZA DE ESPÉCIES  

O total de espécies registradas para as ilhas do reservatório de Três Marias (n 

= 11) coincide com o número total de espécies registradas em ilhas do lago Erie (King 

et al. 1997) e nas ilhas do reservatório da UHE de Serra da Mesa após o represamento 

do rio e conseqüente enchimento do lago (Brandão & Araújo 2008). Assim como no 

reservatório de Três Marias, os estudos acima foram realizados em ilhas continentais, 



 60

apresentando, ainda, espécies em comum no caso das ilhas do reservatório da UHE 

de Serra da Mesa (Brandão & Araújo 2008). 

Para anfíbios, espera-se que uma maior riqueza seja registrada nos meses de 

estação chuvosa (Afonso & Eterovick 2007). Nas sete ilhas estudadas, um maior 

número de espécies (n = 8) foi observado no mês de janeiro, seguido do mês de 

março (n = 7). Em abril, seis meses após o início das amostragens, todas as onze 

espécies já haviam sido registradas para as ilhas. Mesmo que as campanhas tenham 

sido finalizadas antes do início da estação chuvosa, em novembro, estes resultados 

apontam que praticamente todas as espécies presentes nas ilhas já haviam sido 

registradas. Isso pode ser evidenciado pela curva geral de acumulação de espécies 

para o reservatório (Fig. 1.10). 

Para as sete ilhas do reservatório da UHE de Três Marias, os resultados 

apontam divergências quando analisados sob diferentes aspectos. Por um lado, foi 

registrada uma relação positiva significativa entre a riqueza de espécies observadas e 

algumas variáveis do modelo selecionado: tamanho da ilha e riqueza de espécies na 

fonte de colonizadores. A abundância na fonte de colonizadores também apresenta 

relação com a riqueza observada, mesmo que marginalmente significativa. Por outro 

lado, para a riqueza estimada, livre dos efeitos da amostragem, o modelo que aponta 

uma relação entre as variáveis, ainda que marginalmente significativa, refere-se à 

diversidade de habitats estruturais presentes. Isto pode ser um artefato da 

metodologia de amostragem por quadrados, a qual concentra os esforços em uma 

área delimitada, otimizando as estimativas de abundância, mas reduzindo a área 

coberta e, consequentemente, a chance de registro de novas espécies. No entanto, 

este método foi importante para quantificar efeitos locais, causados pela diversidade 

do habitat, a qual foi levada em consideração. A influência de fatores agindo em 

escala mais ampla, como riqueza e abundância na fonte de colonizadores e tamanho 

da ilha, ficou clara apenas ao se analisarem dados mais completos da riqueza de 

espécies em cada ilha (riqueza observada). 

Diversas hipóteses têm sido elaboradas para avaliar as relações de riqueza de 

espécies em uma ilha. Estas hipóteses referem-se ao tamanho da amostra (Connor & 

McCoy 1979), ao tamanho da ilha per se (Preston 1962, Hamilton et al. 1964, 

MacArthur & Wilson 1967, Simberloff 1974), aos efeitos de ilhas com tamanho 

reduzido (Lomolino 2000, Lomolino & Weiser 2001), à diversidade do habitat 

(Williams 1943, MacArthur & Wilson 1967), e, ainda, ao tempo de equilíbrio (Diamond 
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1973, Case 1975, Wilcox 1978), e são consideradas a seguir para as ilhas do 

reservatório da UHE de Três Marias. 

No presente estudo, por apresentarem um maior número de tipos de habitat 

estruturais disponíveis na margem, ilhas maiores apresentaram uma área amostrada 

superior às ilhas pequenas e/ou temporárias. Por exemplo, a ESEC Pirapitinga é a ilha 

de maior tamanho, com 1230 ha, e apresentou a maior área amostral (0,62 ha 

amostrados), contrastando com a ilha do Bastião, considerada como uma ilha 

pequena e temporária (A = 2,83 ha) e com área total amostrada de 0,09 ha. O 

esforço realizado para amostrar igualmente cada tipo de habitat estrutural presente  

na margem das ilhas levou a uma amostragem mais ampla em ilhas permanentes, 

maiores e com maior diversidade de habitats estruturais. No caso da ilha do Bastião, 

por exemplo, um esforço equivalente ao empregado na ESEC Pirapitinga e outras 

ilhas maiores levaria à sobreposição de quadrados em sua área reduzida, o que 

representaria pseudo-replicação, sendo inviável na prática. Por outro lado, a área 

amostrada na ilha do Bastião seria insuficiente para uma amostragem adequada da 

riqueza em ilhas maiores. Sendo assim, a área amostrada para cada ilha apresentou 

uma alta correlação com o seu tamanho (p = 0,003). Uma simples alternativa para 

explicar a relação significativa entre o tamanho de uma ilha e a riqueza de espécies 

observada é a hipótese de que o número de espécies presentes é controlado pelos 

efeitos de uma amostragem passiva (Connor & McCoy 1979, Zimmerman & 

Bierregaard 1986). De acordo com esta hipótese, a relação entre a riqueza de 

espécies e o tamanho da ilha é reconhecida apenas como um fenômeno conseqüente 

da amostragem (Connor & McCoy 1979). Devido à alta relação entre as variáveis 

testadas (área amostral x tamanho da ilha) registrada neste estudo, é possível inferir 

que a relação significativa entre a riqueza de espécies observada e o tamanho da ilha 

tem uma contribuição importante do esforço amostral empregado. 

Para nove ilhas de diferentes tamanhos no lago Erie, na América do Norte, a 

riqueza de espécies de répteis demonstrou uma correlação positiva significativa com 

o tamanho das ilhas amostradas (King 1987). Todavia, como a grande maioria dos 

estudos, os dados de riqueza de espécies se baseiam em uma lista de espécies 

registradas na literatura já existente, ou seja, provêm de uma revisão bibliográfica, 

sem detalhar o esforço de amostragem ou minimizar seu efeito (Zimmerman & 

Bierregaard 1986). Entretanto, no reservatório da UHE de Serra da Mesa, o esforço 

amostral foi igual para todas as ilhas, grandes e pequenas, e a relação linear entre a 

riqueza de espécies de répteis e o logaritmo da área das ilhas não foi significativa 
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(Brandão 2002). Segundo a TBI (MacArthur & Wilson 1967), espera-se que as ilhas 

menores apresentem uma riqueza de espécies menor em relação a ilhas de maior 

tamanho. Assim como para as ilhas do reservatório da UHE de Serra da Mesa, as sete 

ilhas analisadas neste estudo não se ajustam ao previsto pela teoria proposta por 

MacArthur & Wilson (1967), quando o efeito da área amostral é eliminado.  

Para afirmar com maior certeza que o efeito da área per se pode ter sido 

mascarado pelo efeito da área amostral, além da análise da riqueza estimada pelo 

Jackknife 1, uma análise de regressão simples foi aplicada para a riqueza observada 

fornecida pelo método de rarefação, incluindo os valores observados para um mesmo 

esforço amostral. Esta regressão não aponta nenhuma relação significativa com o 

logaritmo do tamanho da ilha. No entanto, a separação dos efeitos de esforço 

amostral e área per se pode ser questionada, pois uma ilha maior requer 

necessariamente um esforço amostral maior para que toda a sua área e sua riqueza 

de espécies sejam amostradas. Ao comparar uma área padronizada de cada ilha, o 

que está sendo comparado, na verdade, é a quantidade de espécies por unidade de 

área em ilhas de diferentes tamanhos, o que representaria um efeito do tamanho 

sobre a riqueza local, e não geral da ilha. A influência do tamanho da ilha sobre a 

riqueza e a diversidade de espécies pode se dar a nível local (diversidade alfa) ou 

pela substituição de espécies ao longo de sua extensão, contribuindo para uma maior 

diversidade geral (diversidade beta), ou uma combinação de ambas. Os modelos 

utilizados para testar a TBI (MacArthur & Wilson 1967) não têm levado em 

consideração as diferenças entre estas situações, as quais podem resultar em 

resultados contrastantes dependendo do delineamento experimental utilizado. 

A ausência do efeito do tamanho da ilha sobre a riqueza de espécies já foi 

observada para ilhas pequenas (small island effect) por Lomolino (2000) e Lomolino 

& Weiser (2001). Brandão (2002) sugere que a relação entre riqueza de espécies e o 

tamanho da ilha no reservatório da UHE de Serra da Mesa não tenha sido encontrada 

porque a escala de tamanho das ilhas amostradas foi pequena (neste reservatório, as 

ilhas variam de 1 a 1000 ha). Possivelmente, o efeito do tamanho da ilha não é 

apontado porque, neste estudo, as ilhas analisadas apresentam um tamanho 

reduzido, variando de 1,64 a 1230 ha. Segundo Lomolino & Weiser (2001), a riqueza 

de espécies tende a variar independentemente da área para ilhas de até 100 ha. 

Dentre as ilhas estudadas, apenas duas apresentam área superior a esse valor: ESEC 

Pirapitinga, com 1230 ha e ilha do Boi, com 431 ha. Abaixo de uma determinada área 

mínima o aumento de espécies não segue os modelos tradicionais para explicar a 
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relação espécie-área, fazendo com que, nas ilhas pequenas, a riqueza de espécies 

varie independentemente da área (Lomolino & Weiser 2001), contrariando a hipótese 

que explica a riqueza através do tamanho da ilha per se (Preston 1962, Hamilton et 

al. 1964, MacArthur & Wilson 1967, Simberloff 1974). Apesar de ter sido amplamente 

ignorada, a relação da riqueza de espécies com as ilhas de pequeno tamanho foi 

inferida nos estudos de Preston (1962) e MacArthur & Wilson (1967). 

Além dos efeitos da área per se na riqueza de espécies em uma ilha, devem-

se considerar, também, efeitos indiretos que podem estar correlacionados com a 

área. A hipótese baseada na diversidade de habitats estruturais para explicar o 

número de espécies apóia-se no fato de que a riqueza de espécies pode aumentar 

porque ilhas maiores apresentam uma maior variedade de tipos estruturais de 

habitat, sendo, portanto, adequadas para um maior número de espécies com 

necessidades variadas (Williams 1943, Lack 1976). Existe uma grande dificuldade em 

analisar esta variável, pois as medidas apropriadas diferem entre os tipos de 

organismos e diversas medidas podem ser empregadas (Tews et al. 2004) e, 

frequentemente, a diversidade do habitat é correlacionada com o tamanho de uma 

ilha (Ricklefs & Lovette 1999). Ao contrário do sugerido pelos autores, para as ilhas 

do reservatório de Três Marias, entretanto, a diversidade de habitats estruturais não 

apresenta correlação com o tamanho da ilha, de forma que estas variáveis podem ser 

analisadas separadamente.  

No reservatório de Três Marias, a diversidade de habitats na margem das ilhas 

pode estar relacionada ao sistema de cheia e vazante imposto pela barragem da UHE, 

que possivelmente controla a disponibilidade dos tipos de habitats estruturais 

presentes na margem de cada ilha. Algumas ilhas podem sofrer alterações em maior 

grau com o nível da água, sendo completamente inundadas durante um longo período 

(como na ilha do Bastião), outras ilhas apresentam apenas parte dos habitats 

estruturais submersos por um período mais curto (como nas ilhas das Cobras, Lan, Boi 

e Vaguinho). Algumas ilhas podem favorecer a ocorrência e o registro de espécies 

devido ao nível da água, onde a sua margem sofre profundas alterações em cada mês 

de amostragem, ofertando maior diversidade de habitats estruturais para os anuros 

ao longo do ano. As ilhas de Tábua Lascada, Boi e Cobras apresentam grande 

diversidade de habitat estruturais presente na margem. Nestas ilhas, à medida que a 

água sobe em direção à vegetação fonte, os tipos de habitats estruturais 

anteriormente disponíveis vão se tornando submersos e sendo substituídos por 

habitat com maior influência da vegetação fonte. Isso torna possível que um sítio 



 64

amostral considerado como lama sem vegetação torne-se, dentro de três meses, um 

sítio amostral de pedra com vegetação (como foi registrado). Da mesma maneira, à 

medida que o reservatório esvazia, baixando o nível da água, a água que desce pela 

margem substitui um habitat estrutural antes considerado como pedra sem 

vegetação, por um habitat de pedra com vegetação extremamente abundante. 

As ilhas do Boi, ESEC Pirapitinga e Cobras apresentaram índices de diversidade 

muito próximos, com valores elevados e altos registros para a riqueza observada e 

para a riqueza estimada. Duas destas ilhas (Boi e Cobras) apresentam importante 

influência do nível da água, como descrito anteriormente, e suas alterações podem 

favorecer a ocupação por espécies com necessidades diferentes. Seria interessante, 

para ilhas de reservatório, buscar analisar uma relação entre o nível da água, a 

disponibilidade de habitats estruturais presentes e a riqueza de espécies em cada 

ilha. 

Em ilhas das Pequenas Antilhas, Ricklefs & Lovette (1999) apontam que a 

contribuição do tamanho da ilha e da diversidade de habitats estruturais é diferente 

entre os diferentes taxa analisados e que, ainda que apresentem modos de vida e 

estrutura diferenciada (Duellman & Trueb 1994), para a herpetofauna, a riqueza de 

espécies é influenciada apenas pela diversidade do habitat. Segundo os autores, 

podemos esperar que o efeito da diversidade do habitat seja maior do que o efeito 

da área quando as espécies são mais especializadas quanto ao uso do habitat, quando 

suas populações são mais densas ou quando existe movimento entre as ilhas. 

Espécies generalistas são menos sensíveis à diversidade do habitat do que 

espécies especialistas (Ricklefs & Lovette 1999). A especialização no habitat tende a 

manter a riqueza de espécies mais sensível à diversidade ambiental e menos sensível 

à área per se (Ricklefs & Lovette 1999). O grupo dos anfíbios pode apresentar 

inúmeras restrições e especializações quanto ao uso do habitat (Duellman & Trueb, 

1994) e, de fato, a riqueza de espécies estimada para este grupo nas ilhas do 

reservatório de Três Marias foi relacionada à diversidade de habitat estruturais 

presente nas ilhas. Todavia, como a diversidade do habitat aparenta estar mais 

relacionada com as alterações na margem do que com os diferentes tipos de habitat 

estruturais disponíveis em um determinado momento, é possível inferir que possa 

haver uma relação entre o número de espécies amostradas e o nível da água. À 

medida que a água sobe em direção à vegetação fonte, aumentam as chances de se 

amostrarem indivíduos que utilizem habitats estruturais mais sombreados, perto 
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dessa vegetação. Da mesma maneira, alguns indivíduos podem utilizar as margens 

durante suas modificações, não porque são especializados, mas porque acompanham 

as mudanças no nível da água. 

Ainda assim, uma das explicações mais populares para a relação espécie-área 

assume o mecanismo da dinâmica do equilíbrio entre as taxas de imigração e de 

extinção (TEBI, MacArthur & Wilson 1963, 1967), sendo que e a riqueza de espécies é 

influenciada tanto pela área quanto pelo grau de isolamento de uma ilha. A grande 

maioria dos estudos que aponta uma relação significativa com o tamanho ou com o 

isolamento da ilha provém de ilhas verdadeiramente oceânicas (Watling & Donnelly 

2006), corroborando com os parâmetros do equilíbrio originalmente descritos (TEBI, 

MacArthur & Wilson 1967). Todavia, as ilhas aqui estudadas são classificadas como 

ilhas continentais (land bridge islands) e, para estas ilhas, o equilíbrio é atingido de 

forma diferenciada (Diamond 1973, Case 1975, Wilcox 1978). Áreas recentemente 

isoladas, como as ilhas do reservatório de Três Marias, podem não ter existido por 

tempo suficiente para atingir o equilíbrio e regular o número de espécies presentes, 

chegando ao seu tempo de relaxamento (período entre o isolamento da ilha e o 

ajuste ao número de espécies, relaxation time, Diamond 1973, Wilcox 1978). Nestes 

casos, a riqueza de espécies deve retornar ao equilíbrio como o resultado das taxas 

de extinção que se sobrepõe às taxas de imigração (Diamond 1973, Wilcox 1978), 

onde o equilíbrio é alcançado a partir de uma condição supersaturada após o 

isolamento das ilhas (Wilcox 1978, King et al. 1997, Terborgh et al. 1997). 

Assim como o registrado nas ilhas do reservatório de Três Marias, para as ilhas 

do lago Erie, a variação na riqueza de espécies não demonstra correlação 

significativa com a distância das ilhas ao continente para o grupo de répteis (King 

1987) ou para o grupo de anfíbios (King et al. 1997). Para o lago Erie, entretanto, a 

riqueza de espécies de anfíbios e répteis esteve significativamente correlacionada 

com o tamanho das ilhas, o que, segundo King et al. (1997), sugere que as extinções 

têm efeito maior do que as colonizações em determinar a riqueza de répteis. O 

mesmo padrão é registrado para lagartos em ilhas continentais na Baixa Califórnia 

(Wilcox 1978). Brandão (2002) registrou ausência de relação entre a riqueza de 

espécies e o tamanho da ilha e sugere que as comunidades de lagartos das ilhas do 

reservatório de Serra da Mesa estejam sob o efeito do enchimento do lago, com 

eventuais quedas na abundância e perda de espécies no futuro, um indício de que as 

comunidades ainda estão no período de relaxamento ecológico. Numa visão otimista, 

Brandão (2002), estima a perda de espécies de lagartos no reservatório de Serra da 
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Mesa em um período entre 12 e 29 anos após seu enchimento. Possivelmente, este 

tempo de relaxamento (12 - 29 anos) não se aplica à comunidade de anfíbios das 

ilhas de Três Marias, uma vez que, passado 50 anos, onze espécies ainda persistem 

em uma condição que parece não ter atingido o equilíbrio. O modelo que testa a 

riqueza de espécies observadas para as ilhas do reservatório de Três Marias inclui as 

relações com o grau de isolamento da ilha, todavia, não descreve uma relação 

significativa entre as variáveis. Um teste de regressão linear aplicado para a riqueza 

de espécies estimada e o isolamento da ilha aponta o mesmo resultado. 

Corroborando com a conclusão de outros autores (King 1987, King et al. 1997, 

Brandão 2002), o equilíbrio do número de espécies, esperado segundo a TBI 

(MacArthur & Wilson, 1967), parece não ter sido alcançado para as ilhas do 

reservatório da UHE de Três Marias.  

Ilhas continentais são prováveis de mostrarem pouca influência da área e do 

isolamento quando comparada à diversidade do habitat presentes (Case 1975, Bruun 

2000). Ainda que o isolamento não tenha sido apontado como um fator que influencia 

o número de espécies em cada ilha, King et al. (1997) aponta que isso pode se dever 

às distâncias amostradas entre ilhas e continente. Segundo os autores, ilhas com 

distâncias muito próximas uma das outras podem servir como fonte de colonização, 

mascarando qualquer relação com a distância entre ilha e continente. Distâncias 

entre ilhas de 0,2 a 1,4 km parecem não influenciar a riqueza de espécies de anfíbios 

e répteis do lago Erie (King et al. 1997). Para as ilhas estudadas no reservatório de 

Três Marias, as distâncias registradas entre ilha e continente variam de 0,2 a 0,9 km. 

Ilhas oceânicas são, normalmente, muito mais isoladas, podendo o seu grau de 

isolamento representar um papel importante na riqueza de espécies registradas e, 

até mesmo, no grau de endemismo de uma ilha (Watling & Donnelly 2006). As ilhas 

do reservatório de Três Marias não apresentam qualquer tipo de endemismo, 

apontando que, de fato, o isolamento entre ilha e continente pode ser transposto, 

em especial, nas ilhas onde existe a conexão sazonal com o continente, permitindo o 

fluxo de espécies. Adicionalmente, a riqueza de espécies observadas nas ilhas 

apresentou relação positiva significativa com as características da fonte 

colonizadora, em especial, com a riqueza de espécies. Possivelmente, para as ilhas 

em questão, o isolamento reduzido parece favorecer que uma fonte rica e abundante 

controle o número de espécies que as ilhas podem apresentar. 
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COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 

A composição da comunidade de anfíbios nas ilhas do reservatório da UHE de 

Três Marias apresenta grande influência dos padrões capazes de influenciar a riqueza 

de espécies presentes. O tamanho da ilha esteve correlacionado com os dois 

primeiros eixos da CCA e parece ser um fator de grande importância para a 

composição de espécies local. Além do tamanho, a riqueza de espécies na fonte 

colonizadora e o grau de isolamento da ilha apresentam grande influência na 

composição de espécies. Entretanto, a diversidade do habitat apresenta pouca 

influência na composição da comunidade e foi fracamente relacionada com todos os 

eixos da CCA, o que indica que os tipos de habitats estruturais presente na margem 

de cada uma das ilhas parece ser mais importante do que a diversidade do habitat 

que cada ilha apresenta (ver Capítulo 2). 

A ESEC Pirapitinga, Bastião, Lan e Cobras são ilhas que se conectam ao 

continente durante um período do ano, quando o nível da água do reservatório é 

baixo, podendo favorecer a ocupação de determinadas espécies. Da mesma maneira, 

as características da fonte colonizadora podem ser um fator determinante da 

composição da comunidade.  

A ilha do Bastião, apesar de apresentar um único tipo de habitat estrutural 

presente na margem, disponibiliza um tipo de estrutura que favorece a ocupação 

pelas espécies. O continente próximo a essa ilha é muito pobre em espécies e, ainda, 

apresenta margem quase que inteiramente de pedra. Mesmo sendo uma ilha 

temporária, a ocupação da ilha do Bastião pode ter sido favorecida justamente por 

apresentar o tipo de habitat estrutural que foi mais ocupado por todas as espécies 

(habitats de lama com vegetação), e que está ausente na margem do continente. 

Da mesma maneira, a ilha das Cobras é uma ilha com tamanho reduzido e, 

ainda assim, pode ser favorecida pelo pequeno grau de isolamento que apresenta em 

relação à ESEC Pirapitinga, que apresenta riqueza de espécies elevada. Os sítios 

amostrais na ESEC que se localizam próximo à ilha das Cobras são caracterizados, em 

sua maioria, como sítios de pedra, podendo inferir que esta ilha sirva como um ponto 

de recrutamento para as espécies. 

Este resultado aponta que ilhas próximas podem ser consideradas como fonte 

de colonizadores para uma ilha, assim como o continente próximo. Todavia, apenas 

este par de ilhas foi analisado (Cobras e ESEC), sendo que outros pares merecem 
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devida atenção quando considerado este aspecto. As ilhas do Vaguinho e do Bastião e 

as ilhas do Lan e ESEC podem ser pares de ilhas onde a colonização e a ocupação 

pelas espécies pode ser influenciada pela proximidade entre as mesmas. Em especial, 

as ilhas do Vaguinho e do Bastião, já que, entre este par, apenas a última ilha 

favorece a ocupação das espécies, devido ao tipo de habitat estrutural que mantém. 

Ainda assim, seria necessário uma análise mais detalhada para poder afirmar a 

questão levantada acima. 

As ilhas do Boi e Tábua Lascada apresentam isolamento permanente, sem 

qualquer conexão ao continente, em nenhuma época do ano. O período anterior ao 

represamento do rio e alagamento da área remonta em grande semelhança para as 

ilhas do Boi e de Tábua Lascada, uma vez que, originalmente, as margens dessas 

massas de terra eram banhadas por rios de grande porte. Enquanto a atual ilha do Boi 

era banhada pelos rios São Francisco e ribeirão Boi, a atual ilha de Tábua Lascada 

estava originalmente cercada pelo rio Borrachudo, formando certamente uma grande 

barreira de isolamento, antes mesmo do represamento. De fato, como apontado por 

outros autores, rios de grande volume podem ser considerados uma barreira de 

isolamento (Puth & Wilson 2001), impedindo a colonização das ilhas. Para a 

anurofauna, o grande volume de água, a influência do vento e oscilações no nível da 

água e, ainda, a presença de predadores potenciais (peixes como a piranha e o 

tucunaré), podem impedir a travessia destes trechos, sendo que estes fatores devem 

ser analisados mais detalhadamente. 

Apesar de sua proximidade ao continente, a ilha do Vaguinho apresenta um 

trecho de continente com abundância e riqueza reduzidas, como a ilha de Tábua 

Lascada (Fig. 1.13). A ilha do Vaguinho apresenta características que são 

desapropriadas para a colonização da maioria das espécies registradas, não havendo 

tipos de habitats estruturais favoráveis nem na ilha e nem no continente mais 

próximo (ver Capítulo 2). Em relação às características ambientais, estas últimas 

ilhas apresentam muita variação nos tipos de habitats estruturais disponíveis na 

margem devido ao sistema de cheia e vazante imposto pela barragem da UHE. 

Indivíduos de Ameerega flavopicta tiveram distribuição muito restrita, 

registrados apenas para a maior de todas as ilhas, a ESEC Pirapitinga. Possivelmente, 

o tamanho da ilha é a variável com maior contribuição na distribuição desta espécie, 

uma vez que o vetor desta variável aumenta em direção à ilha e à espécie (Fig. 

1.13). Ameerega flavopicta foi registrada apenas em habitats com estrutura de 
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pedra, especialmente aqueles que apresentavam vegetação. Os registros destes 

indivíduos ocorreram apenas na parte oeste da ilha onde se encontrava, 

originalmente, o leito do rio São Francisco. A espécie é usualmente registrada para 

habitats rochosos nas margens de rios e riachos com água corrente (Haddad & Martins 

1994, Eterovick & Sazima 2004). O registro desta espécie em um habitat para o qual 

não é reconhecida (habitat lêntico) pode indicar vestígios de uma população que 

ocupava as margens rochosas e de água corrente do rio São Francisco ou seus 

afluentes, antes do represamento do rio e alagamento do reservatório. A espécie não 

é considerada ameaçada de extinção, todavia, declínios populacionais podem estar 

ocorrendo na Serra do Cipó, segundo Eterovick et al. (2005), o que indica que a 

espécie pode ser sensível a alterações do habitat. Brandão & Araújo (2008) apontam 

a extinção desta espécie nas ilhas do reservatório da UHE de Serra da Mesa, após o 

represamento do rio Tocantins. Curiosamente, a população originalmente isolada na 

ESEC Pirapitinga pelo enchimento do reservatório está resistindo a um habitat 

bastante modificado por um longo período (cerca de 50 anos). Estes resultados 

indicam que os fatores responsáveis pela permanência ou declínio desta espécie em 

áreas específicas ainda precisam ser estudados a fundo para que se possa conservá-

la. 

Dendropsophus rubicundulus foi registrada apenas mais próxima à água, em 

habitats estruturais de lama com vegetação, especialmente em solos alagados e com 

presença de arbustos, característicos das ilhas em que ocorre (Lan, ESEC Pirapitinga 

e Cobras). Scinax fuscovarius está associada a ilhas com fonte rica e abundante de 

colonizadores e com um grau de isolamento reduzido, o que caracteriza as ilhas onde 

ocorreu, em especial para a ilha das Cobras que apresenta a ESEC Pirapitinga como 

sua fonte colonizadora. 

A espécie Pseudopaludicola sp. foi amplamente distribuída entre todas as 

ilhas do reservatório, com exceção da ilha do Vaguinho. Ainda assim, sua distribuição 

foi associada com a riqueza da fonte colonizadora e à baixa diversidade do habitat. 

Esta espécie deposita sua desova em ninhos de espumas fixados na vegetação, 

especialmente, em águas paradas (Lynch 1989). Assumindo que a diversidade de 

habitats estruturais esteja relacionada à flutuação do nível da água, esta espécie 

pode ser beneficiada em ilhas onde as mudanças na margem sejam menos abruptas. 

Adicionalmente, ilhas que fornecem um maior número de habitats com estrutura de 

lama com vegetação podem influenciar sua distribuição. A maior abundância de 

indivíduos desta espécie foi registrada para a ilha do Lan, uma ilha com habitats 
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alagados de lama com vegetação que, possivelmente, explicam sua associação com 

esta ilha. A fonte colonizadora mais próxima apresenta riqueza de espécies bem 

distribuída e a conectividade temporária da ilha ao continente pode, ainda, 

influenciar sua ocorrência nesta ilha. 

Indivíduos de Barycholos ternetzi foram registrados apenas para as ilhas do 

Boi e de Tábua Lascada (Tabela 1.2, Fig. 1.13), podendo habitar ilhas mais isoladas e 

que sofrem maior variação ambiental nas margens. Esta espécie tem 

desenvolvimento direto (Caramaschi & Pombal-Jr. 2001) e possivelmente habita o 

folhiço no interior da vegetação fonte das ilhas. Possivelmente, a mata presente na 

margem original desses rios favorecia a persistência das populações, que 

permaneceram isoladas depois do enchimento do reservatório. O período de cheia do 

reservatório faz a água subir em direção à vegetação fonte, quando os quadrados de 

amostragem foram distribuídos mais próximos a essa vegetação. A grande maioria dos 

registros para esta espécie foi nos quadrados mais afastados da margem da água 

(série 3), próximos à vegetação fonte, enfatizando que as alterações nos habitats 

estruturais presentes na margem podem não ter qualquer influência na sua 

distribuição.  

O mesmo pode ser aplicado para Rhinella schneideri, uma espécie 

considerada generalista e que pode ocorrer em abundância em habitats alterados 

(Eterovick & Sazima 2004). O tamanho da ilha, a riqueza e a abundância da fonte de 

colonizadores parecem não influenciar sua permanência em ilhas como Boi, Vaguinho 

e Tábua Lascada, apontando que a espécie não é afetada pelas flutuações do 

habitat, ocorrendo ao longo das margens sem maiores especificidades ou exigências.  

As espécies Leptodactylus ocellatus, L. fuscus, Physalaemus centralis e P. 

cuvieri foram amplamente distribuídas entre as sete ilhas do reservatório e, como 

pode ser visto pela figura, apresentam agrupamento mais central (Fig. 1.13) com 

afinidade reduzida a qualquer uma das sete ilhas estudadas. Estas espécies são 

caracterizadas por produzem ninhos de espuma depositados sobre a água ou em tocas 

(L. ocellatus, L. fuscus, Heyer 1969) ou fixados na vegetação rasteira próxima à água 

(P. centralis, P. cuvieri). Estas condições parecem favorecer a ocupação destas 

espécies, registradas em diversas condições ambientais e encontradas em várias 

ilhas. Leptodactylus ocellatus foi registrada em todas as sete ilhas de amostragem e 

em todos os tipos de habitats estruturais disponíveis na margem. Segundo Case 

(1975), as espécies generalistas e com grande distribuição geográfica no continente 
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ocupam o maior número de ilhas e são as espécies com o maior sucesso de 

colonização e sobrevivência. Indivíduos desta espécie foram registrados utilizando as 

margens do rio Tapajós, no Pará, mas nunca foram registrados nos interiores da 

mata, assumindo que as espécies permanecem preferencialmente nas margens 

(Strüssmann et al. 1984). 

Segundo Brandão & Araújo (2008), as margens das ilhas de um reservatório 

podem não ser favoráveis para a reprodução das espécies de anfíbios, por apresentar 

grande influência de ondas produzidas pelo vento, alta profundidade e, ainda, pelo 

tipo de vegetação presente na margem. Todavia, estas características não impedem 

o uso dos habitats estruturais pelas espécies de anfíbios anuros, uma vez que as 

espécies tendem a uma seleção de uso do habitat das estruturas presentes na 

margem (ver Capítulo 2). Para a permanência destas espécies, as ilhas podem 

apresentar variação no tamanho, no isolamento e na diversidade do habitat, 

contanto que apresentem características favoráveis para a reprodução (que, no caso 

de ilhas em um lago, podem aparecer sob diversos aspectos: água parada, vegetação 

marginal, ausência/redução do número de predadores, por exemplo). A presença de 

habitats reprodutivos favoráveis às espécies é apontada como um fator limitante da 

distribuição das espécies de anfíbios em fragmentos florestais na Amazônia 

(Zimmerman & Bierregaard 1986, Tocher et al.1997). O tamanho da ilha pode estar 

associado ao número de habitats estruturais favoráveis que a ilha suporta, 

favorecendo a distribuição das espécies.  

Segundo Brandão (2002), o tamanho corporal parece ser o fator mais 

importante na estruturação da comunidade de lagartos de Serra da Mesa, onde as 

espécies menores, menos evidentes, aparentemente apresentaram vantagens na 

sobrevivência em comparação com as espécies maiores, mais evidentes e mais 

comuns. Segundo Terborgh et al. (1997), espécies mais abundantes antes da 

fragmentação, generalistas e com ampla distribuição geográfica, aparentemente 

levam vantagem na permanência em fragmentos. Para as ilhas de Três Marias, a 

grande maioria das espécies pode ser caracterizada como generalista e abundante e, 

ainda, muito bem distribuída, podendo favorecer sua ocorrência nas ilhas 

remanescentes após o enchimento do reservatório.  

Com exceção de A. flavopicta, as espécies registradas para as ilhas do 

reservatório da UHE de Três Marias são amplamente distribuídas pelo Brasil (Frost 

2008), podendo ser consideradas espécies comuns e de hábito generalista. De um 
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modo geral, espécies invasoras e oportunistas são beneficiadas com a fragmentação, 

enquanto as espécies mais especialistas e raras costumam declinar em habitats 

fragmentados (Meffe & Carroll 1997). O registro de espécies mais generalistas foi 

observado por Case (1975) para a fauna insular de lagartos nas ilhas Marias no 

México, todavia, a expectativa de encontrar as espécies mais comuns, oportunistas e 

generalistas dominando a fauna de lagartos nas ilhas de Serra da Mesa após o 

isolamento, não foi correspondida (Brandão 2002). Tocher et al. (1997), apontam que 

não existe diferença estrutural entre as comunidades de anfíbios de fragmentos 

florestais de diferentes tamanhos na Amazônia.  

Acompanhando a diversidade de espécies antes e depois do represamento do 

reservatório de Serra da Mesa, Brandão (2002) indica que ocorreram mudanças na 

composição de espécies de lagartos nas ilhas. Além disto, 31 espécies de anfíbios 

anuros foram registradas nos vales antes da completa inundação da área que, depois 

de concluída, apresentou registro de apenas 11 espécies (Brandão & Araújo 2008). A 

composição da comunidade não foi acessada antes do represamento do rio São 

Francisco, impossibilitando concluir que mudanças ocorreram na composição da 

comunidade durante ou depois do enchimento do reservatório. 

A perda do habitat está diretamente relacionada com a extinção de espécies 

(Pimm et al. 1995; Ricketts 2001), moldando a composição das comunidades no 

futuro. Os dados divulgados por Brandão (2002) sugerem que as comunidades de 

lagartos das ilhas de Serra da Mesa ainda irão perder espécies por extinção nos 

próximos anos e que as espécies que irão compor as comunidades das ilhas, no 

futuro, devem ser aquelas já dominantes nas comunidades das ilhas no presente 

momento. Para as ilhas do reservatório de Três Marias, o equilíbrio das espécies pode 

não ter sido ainda atingido e espécies poderão ser perdidas nos próximos anos, num 

período maior do que o esperado pelo autor. 

As ilhas do reservatório de Três Marias ainda podem estar em um período de 

relaxamento ecológico e a perda de espécies ainda pode ocorrer, mesmo para as 

ilhas que permitem o fluxo de animais com o continente. As ilhas que se conectam ao 

continente apresentam maiores chances de colonização de indivíduos. Anfíbios 

anuros, especialmente jovens recém metamorfoseados, podem deslocar-se por 

distâncias de até 5 km (Funk et al. 2005), podendo transpor as barreiras de 

isolamento em ilhas que se conectam ao continente, favorecendo a colonização das 

mesmas. Todavia, é preciso maiores investigações sobre a dispersão de anfíbios entre 
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ilhas pela água, para saber se as ilhas do Boi e de Tábua Lascada ainda têm a 

possibilidade de perder espécies em virtude de seu isolamento permanente. Ainda 

assim, o continente não apresenta riqueza de espécies elevada, contribuindo pouco 

para a inclusão de novas espécies nestas ilhas.  

Extinções são esperadas, em especial para a ilha ESEC Pirapitinga, com baixo 

número de indivíduos representando as espécies A. flavopicta e Rhinella gr. 

granulosa (encontro casual). Em ilhas, espécies com distribuição restrita têm 

densidades locais menores do que aquelas amplamente distribuídas, podendo ser 

atribuído a elas um maior risco de extinção (Pimm et al. 1995). Estas duas espécies 

foram consideradas extintas depois do represamento do rio Tocantins, nas ilhas do 

reservatório da UHE de Serra da Mesa (Brandão & Araújo 2008), por estarem 

normalmente associadas à disponibilidade de corpos d’água corrente. 

Inúmeros processos, naturais e antrópicos, podem estar relacionados aos 

diferentes padrões registrados, relacionados à ecologia das espécies ou às 

características particulares de cada ilha. Como a fragmentação envolve inúmeras 

variáveis, não se espera que dois fragmentos mostrem trajetórias idênticas nas suas 

mudanças (Meffe & Carroll 1997), o que resulta em comunidades diferenciadas. 

Diversos fatores podem atuar na estruturação das comunidades, todavia, a 

contribuição dos fatores relacionados à insularidade não foi acessada em outros 

trabalhos, dificultado comparações mais precisas. Para as ilhas do reservatório de 

Três Marias, a composição da comunidade é influenciada, em especial, pelo tamanho 

da ilha, pela qualidade da fonte de colonização e pelo grau de isolamento entre ilhas 

e continente. Em riachos de mata,  a distribuição das espécies de girinos é 

influenciada pelo volume do riacho e pela presença de predadores potenciais 

(Eterovick & Barata 2006). A composição da comunidade pode, ainda, estar 

relacionada ao grau de perturbação do habitat (Urbina & Londoño 2003), a redução 

de predadores potenciais (Terborgh et al. 1997), a ausência de habitats favoráveis à 

reprodução (Zimmerman & Bierregaard 1986, Tocher et al.1997) ou à dispersão dos 

indivíduos (Funk et al. 2005). 

 

CONCLUSÃO 

A riqueza de espécies observada nas ilhas do reservatório da UHE de Três 

Marias aponta uma relação com o tamanho da ilha que é possivelmente mascarada 
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pelo efeito da área amostral. Livre dos efeitos de amostragem e da área per se, a 

diversidade do habitat parece influenciar, ainda que fracamente, a riqueza de 

espécies observada para as ilhas de estudo. Apesar do isolamento não apontar 

relações com a riqueza de espécies, ilhas com conectividade ao continente podem 

receber espécies de uma fonte colonizadora rica e abundante, que apresentou 

relação significativa com a riqueza de espécies registradas. Como o observado por 

outros autores, as ilhas do reservatório aparentemente ainda não chegaram ao 

equilíbrio de espécies como proposto por MacArthur & Wilson (1963, 1967) e espécies 

podem ainda ser extintas. Para as ilhas estudadas, dentre as espécies propensas à 

extinção podemos citar Ameerega flavopicta e Rhinella gr. granulosa, exclusivas da 

ESEC Pirapitinga e com número reduzido de indivíduos.  

Para manter a estruturação da comunidade de anfíbios anuros em ilhas 

continentais provenientes do represamento de um rio, a conectividade com o 

continente pode ser um fator relevante, contanto que sua estrutura ambiental seja 

mantida. Nas ilhas do reservatório de Três Marias a qualidade da fonte colonizadora 

demonstrou ser um fator determinante tanto da riqueza de espécies quanto da 

composição da comunidade de anfíbios anuros. A preservação de uma faixa de 

vegetação na borda das propriedades em continente é recomendada para evitar a 

degradação dos habitats estruturais presente na margem que são ocupados pelas 

espécies. Ainda que o tamanho da ilha influencie a composição da comunidade em 

ilhas continentais, esta variável pode estar associada à quantidade de tipos de 

habitats estruturais disponíveis na margem, sendo que resguardar um maior número 

de estruturas do habitat é ainda necessário. 
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ABSTRACT 

High densities of individuals are usually associated with insular environments (excess 

density compensation), due to the lack of competitors and niche expansion. Original 

explanations rely on island size and total species richness to explain island density 

and biomass. A group of seven land bridge islands were studied in a reservoir lake in 

Minas Gerais state, Brazil, regarding amphibian community density and biomass. 

Among the studied islands, size and total amphibian species richness seem to have no 

relationship with islands’ density and biomass. Significant variations between islands 

and continent and among habitat types were recorded, showing that variation in 

density can be related to factors other than island size and species richness, such as 

quality of marginal habitat types. Both, on islands and the continent, high densities 

were recorded in habitats with mud and vegetation. This habitat type seems to favor 

amphibian reproduction, providing protection to adults and juveniles. Marginal 

habitats with no vegetation recorded low densities. Most islands had low values of 

total mean density when compared to the continent. Only three islands presented 

the condition of excess density compensation, which can be explained by specific 

characteristics of these islands including temporality, isolation, habitat quality and 

availability. Even though habitat types present on island margins seems to be an 

important factor favoring islands’ occupation, other factors can not be excluded. For 

the islands and the continent of a reservoir lake, a variety of marginal habitat types 

must be preserved and the structure of these habitats must be warranted. The 

preservation of original vegetation near water is needed, so it is necessary to prevent 

human use of habitats structures in order to avoid degradation of resources used by 

the amphibian community. 

Keywords: island biogeography theory, continental islands, excess density 

compensation, density, biomass, amphibian, anuran. 
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RESUMO 

Altas densidades de indivíduos são normalmente associadas aos habitats insulares 

(excess density compensation), sendo atribuídas a ausência de competição e 

expansão de nichos. Além dessas variáveis, acredita-se que tamanho da ilha e riqueza 

de espécies podem influenciar a densidade e a biomassa registradas em ilhas. Entre 

as ilhas formadas pelo enchimento do reservatório de Três Marias em Minas Gerais, 

Brasil, tamanho e riqueza de espécies de anuros não são variáveis que apresentam 

relações com a densidade e com a biomassa. Todavia, a variação da densidade entre 

ilhas e continente e entre os tipos de habitats estruturais utilizados por anuros nas 

margens de cada ilha é significativa, apontado que a densidade pode estar 

relacionada a fatores que não tamanho e riqueza, mas qualidade e uso dos habitats 

estruturais presentes na margem. Uma alta densidade de anuros foi registrada para 

habitat com estrutura de lama com vegetação, tanto em ilhas quanto no continente. 

Possivelmente, este habitat é mais utilizado por favorecer a reprodução, fornecendo 

maior proteção para os adultos e desenvolvimento dos girinos e jovens recém 

metamorfoseados. Habitats estruturais sem vegetação apresentaram os menores 

registros de densidade, tanto em ilhas quanto no continente. A maioria das ilhas 

apresentou baixos valores de densidade quando comparada ao continente e apenas 

três ilhas apresentaram a condição de excess density compensation. Possivelmente, a 

alta densidade amostrada para as ilhas apresenta relações com as características 

particulares de cada ilha, como temporalidade, isolamento, tipos de habitats 

estruturais disponíveis e oportunidades ecológicas oferecidas por elas. De fato, a 

qualidade e quantidade de tipos de habitats presentes na margem parece ser um 

fator de grande importância na ocupação de uma ilha, todavia, outros fatores como 

proximidade e qualidade da fonte colonizadora não devem ser descartados. A 

conservação das margens das ilhas e do continente é essencial para que se preserve 

uma estrutura de habitats mais heterogêneos que favoreçam a manutenção de 

densidades populacionais viáveis e suficientes para a perpetuação das espécies 

atualmente presentes. É necessário planejar e monitorar o alagamento do 

reservatório para que se possa preservar um número suficiente de ilhas de tamanhos 

variados, próximas ao continente, resguardando a qualidade dos habitats estruturais 

presentes através da preservação de uma faixa de vegetação que impeça o uso das 

margens para agricultura e agropecuária, evitando sua degradação. 

Palavras chave: teoria de biogeografia de ilhas, ilhas continentais, excess density 

compensation, densidade, biomassa, anfíbios anuros. 
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INTRODUÇÃO 

Os estudos de ecologia de comunidades se baseiam comumente na descrição 

de propriedades coletivas das espécies em uma localidade, como a composição 

taxonômica e a diversidade. Estas são apenas duas das diversas possibilidades de 

descrever uma comunidade, sendo uma alternativa descrever as comunidades e os 

ecossistemas em termos de densidade e biomassa. Densidade pode ser definida, 

simplesmente, como número de indivíduos por unidade de área (Ricklefs 2003). Por 

biomassa entendemos a média de massa dos organismos por unidade de área, 

usualmente expressa em unidades de energia (J m-2), peso seco (kg ha-1) ou carbono 

(g C m-2) (Begon et al. 2006). 

Ilhas apresentam características particulares que não são compartilhadas pelo 

continente, sendo a mais estudada a redução do número de espécies (MacArthur & 

Wilson 1967, MacArthur 1972, Rosenzweig 1999). As comunidades insulares podem 

apresentar padrões únicos, diferindo em abundância das espécies e distribuição da 

densidade e biomassa em relação às comunidades no continente (Grant 1966a, Grant 

1966b). Altas densidades são normalmente associadas aos habitats insulares (Crowell 

1962, Grant 1966a, Rodda & Dean-Bradley 2002, Sarà & Morand 2002) e espera-se que 

a densidade de uma espécie seja maior em habitats como ilhas porque poucas 

espécies estão presentes e a expansão do nicho é facilitada (MacArthur et al. 1972a).  

As taxas de ocupação do habitat pelas espécies são diretamente relacionadas 

às suas larguras de nicho (Swihart et al. 2006) e o número de espécies que podem 

coexistir em uma comunidade depende da dissimilaridade de seus nichos e da largura 

dos mesmos, sendo que nichos estreitos e diferenciados minimizam as chances de 

competição em habitats com alta riqueza de espécies (Levins 1979). O modo como as 

espécies diferenciam seus nichos está relacionado aos modos especializados como 

utilizam os recursos (MacArthur & Levins 1964) e é esperado que espécies com nichos 

mais estreitos sejam mais raras e apresentem baixas densidades; ao contrário de uma 

espécie que foi favorecida pela expansão do nicho (que será mais abundante e terá 

maior densidade). Sendo assim, pode-se esperar que uma determinada espécie seja 

mais abundante e apresente maior largura de nicho em habitats supostamente pobres 

em espécies, como uma ilha, do que em localidades mais diversas, como o 

continente (MacArthur et al. 1972a). 
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O termo excess density compensation foi introduzido por MacArthur et al. 

(1972a) para descrever a situação em que a densidade de uma população é maior em 

uma ilha do que em habitats equivalentes no continente. O termo pode ser aplicado 

quando a densidade de uma comunidade é maior em ilhas pobres em espécies do que 

em ilhas ou continente com maior riqueza (Case 1975). A condição já foi 

demonstrada em diversos estudos tanto para a densidade quanto para a biomassa 

(Crowell 1962, McGrady-Steed & Morin 2000, Rodda & Dean-Bradley 2002), 

confirmando que ilhas pequenas exibem uma maior densidade e biomassa do que 

ilhas maiores e/ou do que o continente (ou seja, ilhas pequenas apresentam excess 

density compensation). 

Variações na densidade e na biomassa entre ilhas e continente podem estar 

relacionadas aos padrões de predação e competição entre as espécies, habilidade de 

dispersão dos indivíduos, disponibilidade dos recursos e representação dos habitats 

preferidos (MacArthur et al. 1972a). Além disso, o tamanho e a riqueza de espécies 

de uma ilha têm sido comumente associados às distribuições da densidade e da 

biomassa (Crowell 1962, Diamond 1970, MacArthur et al. 1972a, McGrady-Steed & 

Morin 2000, Rodda & Dean-Bradley 2002, Sarà & Morand 2002). De acordo com a 

relação denominada espécie-área, riqueza e tamanho são frequentemente associados 

e ilhas maiores tendem a abrigar um maior número de espécies (MacArthur & Wilson 

1967).  

O freqüente registro de altas densidades de indivíduos em pequenas ilhas é 

usualmente relacionado à ausência de competidores e predadores das espécies 

estudadas (Crowell 1962, Grant 1966a, MacArthur et al. 1972a, Case 1975, McGrady-

Steed & Morin 2000, Rodda & Dean-Bradley 2002, Gibbons et al. 2006). Como ilhas 

maiores tendem a apresentar maior número de espécies (MacArthur & Wilson 1967), 

é esperado que apresentem um maior número de competidores e predadores e, 

consequentemente, densidades específicas reduzidas. A competição limita a espécie 

a uma fração de espaço na qual ela pode explorar mais eficientemente os recursos e, 

na ausência de competidores, esta espécie poderia expandir seu nicho e alcançar 

maiores densidades (MacArthur et al. 1972a). A ausência de uma espécie em uma ilha 

de tamanho reduzido permite que novas situações sejam exploradas pelas espécies 

presentes, facilitando o preenchimento de nichos vagos que não seriam explorados 

na presença de competidores (Crowell 1962). Na ausência de predadores seria 

esperado o aumento da densidade de suas presas que, por sua vez, teria 
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conseqüências negativas nos níveis subjacentes da cadeia alimentar, gerando o efeito 

de cascata trófica (Terborgh et al. 2001).  

Excluindo-se tamanho da ilha, riqueza de espécies, predação e competição, a 

importância de outros fatores que poderiam afetar a distribuição da densidade e da 

biomassa (como precipitação, tipos e qualidade de habitats estruturais disponíveis, 

latitude e sazonalidade) ainda é negligenciada. Poucos estudos referem-se a estas 

variáveis (Case 1975, Rodda & Dean-Bradley 2002) e até mesmo a ocupação de 

diferentes tipos de habitats em ilhas e continente não é detalhada, sendo raras as 

descrições da variação de densidade e biomassa entre eles. A grande maioria dos 

estudos tratando de densidades em ilhas detalha aspectos da avifauna (Crowell 1962, 

Grant 1966a, Diamond 1970, MacArthur et al. 1972a, MacArthur et al. 1972b, Case 

1975), sendo que poucos foram direcionados à herpetofauna insular (Case 1975, 

Rodda & Dean-Bradley 2002, Brandão 2002). Ainda, poucos estudos descrevem os 

padrões de biomassa e como variam entre ilhas e continente (Crowell 1962, Grant 

1966a, Rodda & Dean-Bradley 2002). Em áreas tropicais particularmente ricas, como 

o caso do Brasil, o inventário periódico é necessário a fim de amostrarem espécies 

com distribuição temporal restrita ou que não seriam encontradas durante uma única 

visita (Heyer et al. 1994), dificultando a realização de estudos representativos das 

variações de densidade e biomassa entre ilhas e continente. 

Preenchendo esta lacuna no estudo de biogeografia de ilhas, este trabalho 

busca avaliar a distribuição da densidade e da biomassa de anfíbios anuros em sete 

ilhas continentais no reservatório da usina hidrelétrica de Três Marias, MG, (1) 

verificando se existe variação na densidade, na biomassa e no peso médio das 

espécies entre ilhas e continente; (2) avaliando a influência do tamanho da ilha e da 

riqueza de espécies na distribuição da densidade e biomassa entre ilhas de diferentes 

tamanhos; e (3) apontando os fatores que podem afetar a distribuição de espécies e 

a variação nos parâmetros estudados entre ilhas e continente. 

 

METODOLOGIA 

ÁREA DE ESTUDO 

Descrição fornecida no Capítulo 1. 
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DEMARCAÇÃO DAS ILHAS E DOS SÍTIOS AMOSTRAIS 

Descrição fornecida no Capítulo 1 com detalhes da demarcação das ilhas e 

sítios amostrais de estudo. Detalhes das características das sete ilhas estudadas no 

reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) de Três Marias e do continente amostrado, 

bem como as características dos sítios amostrais. 

 

COLETA DE DADOS: A METODOLOGIA DOS QUADRADOS  

Descrição da amostragem e metodologia aplicada fornecida no Capítulo 1. 

 

AMOSTRAGEM E ANÁLISE DOS DADOS 

A amostragem foi realizada segundo a metodologia descrita no Capítulo 01. 

Apenas indivíduos dentro dos quadrados foram incluídos nas análises dos dados de 

abundância, densidade e biomassa. Destes, os três primeiros de cada espécie 

capturados a cada mês, em cada sítio de coleta, tiveram seu comprimento rostro-

cloacal medido (com paquímetro, precisão de 0,5mm) e foram pesados com pesolas 

(precisão de 1g ou 0,5g). 

O peso médio de cada espécie e o desvio padrão foi calculado para cada 

habitat estrutural, incluindo médias específicas do mês de amostragem para cada 

ilha e continente. A biomassa representada nas diferentes séries, habitats, ilhas e 

continente foi calculada a partir do peso médio amostrado e a área amostral 

equivalente a cada um deles. Para igualar os resultados de Pseudopaludicola sp. à 

área amostral das outras espécies, o número de indivíduos amostrados em cada 

quadrado de 1m2 foi multiplicado por 16, garantindo o agrupamento dos dados de 

densidade e biomassa com os dados para outras espécies.  

A distribuição das variáveis testadas foi avaliada através dos valores Skewness 

(S) e Kurtosis (K) e os erros padrões (Standard error, SE) associados a esses valores 

(Systat 2007). Teste de Shapiro-Wilk também foi aplicado para normalidade. Os 

dados de densidade e biomassa sofreram transformações logarítmicas para corrigir 

distribuições assimétricas e para homogeneizar a variância entre os grupos (de Marco 

& Paglia 2003). 
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Para detectar variações da biomassa, densidade e peso entre as diferentes 

ilhas e continente, entre as diferentes séries e entre os habitats estruturais 

amostrados, foi utilizada Análise de Variância (ANOVA, Systat 2007). As diferenças 

entre os meses de amostragem foram testadas apenas para peso e biomassa. A 

ANOVA basicamente compara a média e a variância entre os grupos e indica se existe 

diferença entre eles (Quinn & Keough 2007), todavia, apesar de apontar diferenças 

entre os grupos, a ANOVA não aponta onde essas diferenças se encontram (de Marco 

& Paglia 2003). Foi realizada uma seleção de modelo (Quinn & Keough 2007) a fim de 

identificar o conjunto de variáveis que fornecesse o melhor “ajustamento” aos dados 

observados, ou seja, as variáveis são combinadas a fim de produzir diferentes 

modelos que melhor expliquem a variação nos dados. A seleção de modelo pode ser 

baseada em quatro critérios e, neste trabalho, o modelo foi selecionado através dos 

valores Akaike (AIC) e Schwarz’s Bayesian Criteria (BIC). Menores valores AIC e BIC 

indicam o modelo que melhor explica as variações presentes na amostra. Estes dois 

fatores resumem a informação do modelo, considerando tanto o tamanho da amostra 

quanto o número de variáveis testadas (Quinn & Keough 2007). Quando necessário, os 

valores F podem ser utilizados para auxiliar a seleção de modelo, sendo que valores 

mais altos indicam modelos mais “ajustados” e que explicam melhor a variação. 

Regressões lineares foram utilizadas para verificar a relação entre as variáveis 

densidade e biomassa com o tamanho da ilha e a riqueza de espécies presentes. O 

teste foi empregado para avaliar se estas variáveis produzem gradientes que são 

capazes de influenciar a densidade de espécies presente ou a distribuição da 

biomassa entre as sete ilhas do reservatório da UEH de Três Marias. O tamanho da 

ilha foi transformado para corrigir distribuições assimétricas e para homogeneizar a 

variância entre os grupos (de Marco & Paglia 2003). Para a riqueza de espécies, 

transformações logarítmicas não foram necessárias. 

 

RESULTADOS 

A área amostrada ao longo do estudo em cada uma das sete ilhas variou de 

0.62 a 0.09 hectares, de acordo com o tamanho da ilha e com o número de habitats 

estruturais presentes (Tabela 2.1), fazendo com que ilhas pequenas, temporárias ou 

com número de sítios amostrais reduzidos apresentassem uma menor área amostral. 

A ESEC Pirapitinga é a maior de todas as ilhas e sua área amostral é a que mais se 
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aproxima à área amostrada no continente (0.75 ha). Por outro lado, a ilha do Bastião 

apresentou o menor esforço, uma vez que apresenta apenas um tipo de habitat 

estrutural presente e apenas um sítio amostral que, ainda assim, permanece 

submerso durante dois meses do ano (Tabela 2.1). 

A área amostrada para a ilha do Lan representa apenas sítios de lama, com e 

sem vegetação, estando ausentes os sítios com substrato de pedra. A ilha do 

Vaguinho, com uma área amostral de 0.24 hectares, apresenta apenas habitats 

estruturais sem vegetação, tanto de lama quanto de pedra. Quanto à amostragem em 

continente, a maioria dos sítios representa habitats estruturais de lama com 

vegetação, que eram frequentemente registrados próximos às ilhas do Lan e ESEC 

Pirapitinga. Sítios amostrais de pedra estavam representados, em sua maioria, 

próximos às ilhas do Boi, Vaguinho, Bastião e Tábua Lascada, com reduzida área 

amostral (Tabela 2.1). 

 

DENSIDADE 

Um total de 5063 indivíduos foi amostrado para todas as sete ilhas do 

reservatório, sendo que a ilha do Lan representou 49,89% de toda a amostragem com 

2526 registros, seguida das ilhas das Cobras e ESEC Pirapitinga, representando 18,05% 

e 15,42%, respectivamente (Tabela 2.2). O continente apresentou 5708 indivíduos 

amostrados, sendo que 98,74% representam amostra em habitats com estrutura de 

lama com vegetação (Tabela 2.2).  

Para obter índices de densidade total e mensal (Tabelas 2.2 e 2.3, 

respectivamente), foi feita a razão entre o número médio de indivíduos amostrado 

em cada série e habitat estrutural, para as ilhas e  continente, pela área total 

amostrada, em hectare, para cada um deles (Tabela 2.1).  

Segundo a ANOVA, a densidade de indivíduos varia significativamente entre os 

habitats estruturais e entre ilhas e continente (F = 7,905; p = 0,000; gl = 30), sendo a 

combinação entre esses fatores o modelo que melhor explica a variação nos dados  

observados (AIC = 226,68). Mês e série não foram incluídos no modelo. Notáveis 

diferenças podem ser observadas entre as diferentes ilhas e os sítios amostrais em 

continente (Tabela 2.3) e entre os tipos de habitats estruturais amostrados (Tabela 

2.2). A densidade total varia, entre as ilhas, de 820,13 a 3,41 indivíduos por hectare, 
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enquanto no continente a densidade registrada é de 143,95 indivíduos por hectare 

(Tabela 2.2). No continente, apenas um indivíduo foi amostrado para habitats com 

estrutura de LSV, conferindo uma densidade de apenas 1,43 indivíduos por hectare 

(Tabela 2.2). 

Das sete ilhas do reservatório, três apresentaram a condição de excess density 

compensation, com densidades 2 a 6 vezes superior àquela amostrada no continente 

(ilhas do Lan, Bastião e Cobras). A maior densidade foi registrada para a ilha do Lan, 

com 820,13 indivíduos por hectare, seguida da ilha do Bastião e da ilha das Cobras 

(Tabela 2.2). Quatro ilhas apresentaram densidades inferiores em relação ao 

continente (ilhas ESEC Pirapitinga, Boi, Tábua Lascada e Vaguinho; Tabela 2.2). A 

ilha do Vaguinho apresentou registro de apenas 3,41 indivíduos por hectare. Se 

comparado aos registros das ilhas do Lan e Bastião, densidades menores foram 

observadas para ilhas maiores, ESEC Pirapitinga e Boi, com 114,52 e 36,82 indivíduos 

por hectare, respectivamente (Tabela 2.2). Todavia, a variação da densidade não 

demonstra relação significativa com o tamanho da ilha (r² = 0,003; p = 0,915), sendo 

que outras variáveis relacionadas à ilha devem influenciar o padrão registrado. A 

riqueza de espécies também não explica o padrão registrado, uma vez que a análise 

de regressão não aponta relação entre a densidade de espécies e riqueza presente na 

ilha  (r² = 0,107; p = 0,473). 

Entre as ilhas amostradas, habitats com estrutura de lama com vegetação 

(LCV), quando presentes, apresentaram sempre os maiores registros de densidade, 

com registro total para as ilhas de 104,19 indivíduos por hectare (Tabela 2.2). A 

densidade para este habitat foi sempre a mais alta variando, entre as ilhas, de 91,47 

a 1441,82 indivíduos por hectare. Quando presentes, habitats estruturais de pedra 

com vegetação (PCV) apresentaram o segundo maior registro entre as ilhas, sendo 

que o mesmo padrão pode ser observado para o continente (Tabela 2.2). Grandes 

diferenças podem ser observadas entre os diferentes tipos de habitats estruturais, 

especialmente quando comparados habitat com vegetação e sem vegetação. Para as 

ilhas no total e para o continente, habitats estruturais sem vegetação (LSV e PSV) 

foram aqueles que apresentaram menor densidade. No continente, habitats de LSV 

apresentaram densidade muito inferior àquelas registradas nas ilhas, com exceção 

para a ilha do Boi. No continente, a densidade para este habitat estrutural chega a 

ser quase cinco vezes abaixo da media dos valores registrados em todas as ilhas 

juntas (Tabela 2.2).  
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Tabela 2.1. Área amostral para ilhas e continente, em hectares (ha) e tamanho das sete ilhas do reservatório. (LCV = lama com vegetação; LSV = lama 

sem vegetação; PCV = pedra com vegetação; PSV = pedra sem vegetação). 

AREA TOTAL AMOSTRADA (ha) 

LCV LSV PCV PSV ILHA 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Total 
amostrado 

TAMANHO 
DA ILHA (ha) 

Pirapitinga 0,07 0,05 0,04 0,09 0,04 0,02 0,08 0,05 0,03 0,08 0,04 0,03 0,62 1230 

Boi 0,06 0,05 0,05 0,08 0,04 0,03 0,07 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,59 241 

Lan 0,05 0,05 0,05 0,06 0,04 0,03 0 0 0 0 0 0 0,28 15,1 

Tábua 
Lascada 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0 0,06 0,03 0,02 0,25 5,13 

Bastião 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09 2,83 

Cobras 0,06 0,06 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,27 2,08 

Vaguinho 0 0 0 0,03 0,03 0,02 0 0 0 0,06 0,06 0,04 0,24 1,64 

Continente 0,14 0,14 0,12 0,06 0,03 0,01 0,05 0,03 0,02 0,09 0,03 0,03 0,75 - 

Total 0,29 0,26 0,23 0,29 0,18 0,13 0,2 0,12 0,07 0,26 0,18 0,13 2,34 
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Tabela 2.2. Abundância total amostrada para cada habitat estrutural nas sete ilhas do reservatório e no continente durante o período de amostragem de 

onze meses. Abundância média em cada habitat, para as ilhas e continente, baseada na média de capturas (incluindo desvio padrão, ± SD). Em parênteses, 

densidade baseada na abundância média de captura por hectare amostrado. (LCV = lama com vegetação; LSV = lama sem vegetação; PCV = pedra com 

vegetação; PSV = pedra sem vegetação). 

Indivíduos por hectare 

ABUNDÂNCIA TOTAL 
(n/período amostral) 

ABUNDÂNCIA MÉDIA ± SD  
(DENSIDADE, indivíduos ha-1) ILHA 

LCV LSV PCV PSV 

TOTAL 
(n/ano) 

LCV LSV PCV PSV 

DENSIDADE TOTAL  
(indivíduos ha-1) 

53,18 ± 63,36 0,818 ± 1,54 12,64 ± 17,43 4,36 ± 5,35 71 ± 62,55 Pirapitinga 585 9 139 48 781 
(332,39) (5,45) (78,97) (29,09) (114,52) 

14,64 ± 22,12 0,18 ± 0,4 5,09 ± 7,85 2,5 ± 2,67 21,73 ± 21,96 Boi 161 2 56 20 239 
(91,47) (1,21) (31,82) (20,83) (36,82) 

216,27 ± 158,2 16,33 ± 34,31       229,64 ± 151,45 Lan 2379 147   2526 
(1441,82) (125,64)   (820,13) 

41,6 ± 54,26 2 ± 2 12,33 ± 3,21 4,71 ± 6,05 25,92 ± 39,04 T. Lascada 208 6 37 33 284 
(693,33) (66,67) (246,66) (42,85) (103,68) 

44,29 ± 65,58          44,29 ± 65,58 Bastião 310    310 
(492,07)    (492,07) 

82,54 ± 59,64 0,4 ± 0,55 1,5 ± 2,12 0,33 ± 0,58 83,09 ± 59,27 Cobras 908 3 3 0 914 
(515,91) (6,67) (75) (11,1) (307,74) 
   0,6 ± 1,34    0,54 ± 0,93 0,82 ± 0,58 Vaguinho  3  6 9 

 (7,5)  (3,41) (3,41) 
201,29 ± 177,37 0,14 ± 0,38 5,71 ± 8,5 3,1 ± 4,12 107,7 ± 162,32 

Continente 5636 1 40 31 5708 
(503,21) (1,43) (57,14) (20,67) (143,6) 

81,27 ± 108,2 3,76 ± 15,99 9,04 ± 12,74 2,7 ± 4,21 30,32 ± 72,78 TOTAL 
(ilhas) 4551 169 235 108 5063 

(104,19) (6,26) (23,17) (4,74) (12,95) 
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Tabela 2.3. Número médio de indivíduos ± SD, por área amostrada, por mês, baseado no número de capturas para ilhas e continente nas três séries (1, 2 e 

3) de cada habitat estrutural. Abaixo, total para todas as séries em todas as ilhas. Entre parênteses, densidade estimada por hectare. (LCV = lama com 

vegetação; LSV = lama sem vegetação; PCV = pedra com vegetação; PSV = pedra sem vegetação).  

 
MÉDIA DE AMOSTRAGEM ± SD (DENSIDADE = abundância média de indivíduos amostrados por hectare) 

LCV LSV ILHA 
1 2 3 1 2 3 

35 ± 48,05 18,4 ± 20,38 2 ± 3,42 0,45 ± 0,82 0,5 ± 1,07 0 ± 0 
Pirapitinga 

(500) (368) (50) (5,05) (12,5) (0) 
9,73 ± 19,1 4,18 ± 10,19 0,8 ± 1,55 0,09 ± 0,3 0,12 ± 0,35 0 ± 0 

Boi 
(162,12) (83,64) (16) (1,14) (3,12) (0) 

123,27 ± 129,81 55,91 ± 57,13 37,09 ± 35,8 7,44 ± 17,17 0 ± 0 11,43 ± 30,24 
Lan 

(2465,46) (1118,18) (741,82) (124,07) (0) (380,97) 
35,2 ± 45,59 1,8 ± 3,03 4,6 ± 8,23 1,33 ± 1,53 0,67 ± 0,58 0 ± 0 Tábua 

Lascada (1760) (90) (230) (133,3) (66,7) (0) 
34,43 ± 57,56 8,57 ± 9,34 1,29 ± 2,63          

Bastião 
(1147,63) (285,7) (42,87)    

61,64 ± 56,34 7,73 ± 9,79 18,12 ± 33,65 0,2 ± 0,45 0,2 ± 0,45 0 ± 0 
Cobras 

(1027,27) (128,78) (453,12) (10) (10) (0) 
         0,5 ± 1,22 0 ± 0 0 ± 0 

Vaguinho 
   (16,67) (0) (0) 

124,96 ± 143,55 43,68 ± 36,75 35,15 ± 42,04 0,14 ± 0,38 0 ± 0 0 ± 0 
Continente 

(892,6) (311,99) (292,95) (2,38) (0) (0) 

52,55 ± 78,46 18,16 ± 33,32 12,43 ± 25,62 1,8 ± 7,89 0,22 ± 0,58 2,58 ± 14,37 
Total 

(181,22) (69,86) (54,04) (6,21) (1,2) (19,85) 
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Tabela 2.3. Continuação. 
 
 

MÉDIA DE AMOSTRAGEM ± SD (DENSIDADE = abundância média de indivíduos amostrados por hectare) 

PCV PSV ILHA 
1 2 3 1 2 3 

Total 

8,73 ± 17,16 4,67 ± 7,05 0,14 ± 0,39 3,18 ± 4,05 0,87 ± 1,81 0,86 ± 1,46 7,37 ± 20,18 Pirapitinga 
(109,09) (93,34) (4,77) (39,77) (21,87) (28,57) (11,88) 

4,27 ± 7,71 0,3  0,67 0,67 ± 1,66 0,67 ± 0,82 0,57 ± 1,13 0,67 ± 0,82 2,19 ± 7,7 Boi 
(61,04) (6) (16,67) (13,34) (14,27) (22,23) (3,72) 
                  44,32 ± 76,53 Lan 

      (158,27) 
12 ± 3,46 1 ±     3,29 ± 3,59 1,8 ± 3,03 0,25 ± 0,5 6,45 ± 17,9 Tábua 

Lascada (300) (100)  (54,77) (60) (12,5) (25,82) 
                  14,76 ± 35,13 Bastião 

      (164,02) 
3 ±  0 ±     0,33 ± 0,58 0 ± 0 0 ± 0 16,32 ± 35,89 Cobras 
(300) (0)  (33,3) (0) (0) (60,45) 
         0,36 ± 0,67 0,09 ± 0,3 0,11 ± 0,33 0,2 ± 0,58 Vaguinho 

   (6,07) (1,52) (2,77) (0,82) 
5,71 ± 8,5 0 ± 0 0 ± 0 2,36 ± 4,13 0,57 ± 0,79 0,17 ± 0,41 41,06 ± 81,93 Continente 

(114,28) (0) (0) (26,27) (19,03) (5,57) (54,75) 
7 ± 12,28 2,19 ± 5 0,44 ± 1,26 1,87 ± 3,01 0,62 ± 1,56 0,41 ± 0,87 11,53 ± 36 Total 

(35) (18,25) (6,26) (7,21) (3,43) (3,18) (4,93) 
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BIOMASSA 

Em onze meses de campanha, uma massa total de aproximadamente 8 kg foi 

amostrada em todas as sete ilhas do reservatório de Três Marias, superior ao 

amostrado em continente com uma diferença de quase 4,5 kg. A maior quantidade de 

massa amostrada é representada para a ESEC Pirapitinga, com 2,5 kg registrados 

(Tabela 2.4). 

A biomassa média por área foi dada pela razão entre a média de massa 

amostrada em gramas para cada habitat estrutural e série, nas diferentes ilhas e 

continente, pela área amostrada em hectares (g ha-1) ao longo de todo o estudo e a 

cada mês (Tabelas 2.4 e 2.5, respectivamente). A massa média para cada habitat 

estrutural e série foi calculada com base no esforço mensal de amostragem para cada 

uma delas, tanto em ilhas quanto em continente (Tabelas 2.4 e 2.5). 

Para a biomassa, o modelo selecionado para explicar as variações nos dados 

refere-se à combinação entre as diferentes séries e entre os diferentes habitats 

estruturais (AIC = 807,22). Modelos incluindo ilhas/continente e mês não foram 

selecionados. Apesar disso, não foram registradas diferenças significativas entre os 

parâmetros do modelo selecionado (F = 0,776; p = 0,589; gl = 6), sugerindo que não 

existe variação significativa para a biomassa entre os tipos de habitats estruturais 

(LCV, LSV, PCV e PSV) e entre as diferentes séries (1, 2 e 3). 

Ainda que os maiores registros tenham sido para a primeira série, a biomassa 

registrada entre as diferentes séries parece variar pouco dentro de cada ilha e dentro 

de cada habitat estrutural (Tabela 2.5). Habitats estruturais de lama sem vegetação 

apresentaram a menor biomassa, contrastando com habitats com estrutura de LCV 

que apresentaram o maior registro (Tabela 2.4). No total, habitats estruturais  com 

vegetação (LCV e PCV) apresentam os maiores registros de biomassas, em 

comparação aos habitats sem vegetação, tanto de lama (LSV) quanto de pedra (PSV), 

que apresentaram menores registros. Para as ilhas, no total, habitats com estrutura 

de PSV apresentam registros maiores do que os habitats com estrutura de LSV 

(Tabela 2.4). No continente, habitats estruturais de LCV também apresentaram o 

maior registro de biomassa, seguido de habitat estruturais de pedra sem e com 

vegetação, nesta ordem. Habitats de LSV não apresentam registro, pois o único 

indivíduo amostrado durante as campanhas não foi pesado (Tabela 2.4). Ainda assim, 
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os diferentes tipos de habitats estruturais não apresentaram muita variação quanto à 

biomassa registrada.  

Apesar de não ser o modelo que melhor explica as variações na biomassa (AIC 

= 833,10), a variação da biomassa entre ilhas e continente é significativa (F = 2,925; 

p = 0,001; gl = 12). A biomassa entre as ilhas variou de 932,61 g ha-1 a 126,87 g ha-1. 

As ilhas do Boi e do Vaguinho apresentaram menores registros de biomassa, com 

valores próximos ao continente, enquanto as ilhas de Tábua Lascada e Cobras 

apresentaram os maiores registros (Tabela 2.4). O teste da ANOVA aponta diferenças 

significativas entre as ilhas amostradas, todavia, um teste de regressão demonstra 

que as diferenças na distribuição da biomassa entre elas não apresenta relação 

significativa com o tamanho (r² = 0,013; p = 0,805) ou com a riqueza de espécies 

presentes nas diferentes ilhas (r² = 0,107; p = 0,475). A variação dos dados não pode 

ser explicada por esses fatores (F = 0,068 para tamanho e F = 0,597 para riqueza), 

indicando que outras variáveis relacionadas às ilhas influenciam a distribuição da 

biomassa.
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Tabela 2.4. Massa total amostrada em kg durante os onze meses de amostragem. Biomassa total dada como a massa estimada em kg por hectare, durante 

o período amostral (kg ha-1/ano). Massa média, em gramas, baseada na massa amostrada em cada habitat, para ilhas e continente, incluindo desvio 

padrão (± SD). Em parênteses, biomassa (baseada na massa média amostrada, em g por hectare). Abaixo, total equivalente para ilhas em conjunto. (LCV = 

lama com vegetação; LSV = lama sem vegetação; PCV = pedra com vegetação; PSV = pedra sem vegetação). 

Gramas por hectare 

MASSA MÉDIA POR HABITAT ESTRUTURAL (g) ± SD 
(BIOMASSA, g ha-1) ILHA 

MASSA TOTAL 
(kg/período 
amostral)  

LCV LSV PCV PSV 

MÉDIA TOTAL 
(BIOMASSA, g ha-1) 

226,16 ± 250,99 4,82 ± 9,49 26,14 ± 37,33 26,31 ± 16,57 227,82 ± 224,35 Pirapitinga 2,506 
1413,52 32,12 163,35 175,39 367,45 

44,08 ± 70,33 5,41 ± 15,33 14,6 ± 21,19 14,8 ± 20,25 74,85 ± 64,28 Boi 0,823 
275,51 36,06 91,25 123,33 126,87 

79,88 ± 66,79 6,31 ± 14,11   85,04 ± 74,31 Lan 0,935 
532,55 48,55   303,73 

149,48 ± 178,95 52,43 ± 86,95 68,63 ± 21,95 74,5 ± 51,51 233,15 ± 159,78 T. Lascada 1.632 
2491,33 1747,77 1372,66 677,24 932,61 

38,1 ± 43,13    38,1 ± 43,13 Bastião 0.267 
423,33    423,33 

127,36 ± 143,85 3,24 ± 4,53 76,2 ±  6,67 ± 11,55 137,57 ± 142,96 Cobras 1.513 
795,97 54 3810 222,23 509,53 
   21,5 ± 52,66    23,23 ± 50,09 34,99 ± 60,45 Vaguinho 0.384 

 268,75  145,17 145,81 
119,09 ± 115,76 0 ± 0 9,73 ± 12,35 26,6 ± 43,78 131,98 ± 115,99 

Continente 3.695 
297,73 0 97,29 177,33 175,97 

100,98 ± 135,71 10,48 ± 30,52 28,08 ± 233,87 30,12 ± 42,1 143,96 ± 153,22 TOTAL 
(ilhas) 8.06 

129,46 17,47 72,01 52,84 61,52 
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Tabela 2.5. Massa média ± SD amostrada em gramas para ilhas e continente, por mês, em cada série, para cada habitat estrutural. Abaixo, total para 

todas as séries em todas as ilhas. Entre parênteses, biomassa baseada na massa média em gramas por hectare. (LCV = lama com vegetação; LSV = lama 

sem vegetação; PCV = pedra com vegetação; PSV = pedra sem vegetação). 

MASSA MÉDIA ± SD (BIOMASSA = massa média em G de indivíduos por unidade de área em HA) 

LCV LSV ILHA 
1 2 3 1 2 3 

110,77 ± 137,22 58,54 ± 96,25 9,02 ± 12,51 3,5 ± 6,63 1,81 ± 5,13 0 ± 0 
Pirapitinga 

(1582,43) (1170,8) (225,62) (38,89) (45,3) (0) 
26,02 ± 53,58 12,33 ± 24,06 6,31 ± 10,83 4,64 ± 15,38 1,06 ± 3 0 ± 0 

Boi 
(433,63) (246,54) (126,2) (57,95) (26,57) (0) 

52,87 ± 59,26 15,27 ± 17,78 11,74 ± 12,87 2,48 ± 5,36 0 ± 0 4,93 ± 13,04 
Lan 

(1057,46) (305,46) (234,72) (41,3) (0) (164,3) 
79,36 ± 91,1 39,26 ± 67,59 30,86 ± 43,11 50,3 ± 87,12 2,13 ± 2,26 0 ± 0 Tábua 

Lascada (3968) (1963) (1543) (5030) (213,3) (0) 
28,24 ± 44,55 8,27 ± 7,93 1,59 ± 2,95          

Bastião 
(941,43) (275,7) (52,87)    

91,81 ± 126,35 22,41 ± 32,37 18,06 ± 17,54 1,36 ± 3,04 1,88 ± 4,2 0 ± 0 
Cobras 

(1530,15) (373,57) (451,4) (68) (94) (0) 
         25,8 ± 57,69 0 ± 0 0 ± 0 

Vaguinho 
   (860) (0) (0) 

43,04 ± 66,96 19,39 ± 35,09 13,06 ± 24,04 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
Continente 

(307,43) (138,48) (108,83) (0) (0) (0) 

65,9 ± 96,92 25,27 ± 50,33 11,72 ± 18,63 9,06 ± 30,23 1,05 ± 3,14 1,11 ± 6,2 
Total 

(227,26) (97,18) (50,95) (31,23) (5,83) (8,56) 
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Tabela 2.5. Continuação. 
 

MASSA MÉDIA ± SD (BIOMASSA = massa média em G de indivíduos por unidade de área em HA) 

PCV PSV ILHA 
1 2 3 1 2 3 

Total 

20,18 ± 35,88 7,28 ± 9,51 0 ± 0 19,31 ± 20,28 3,65 ± 9,47 6,83 ± 11,66 23,64 ± 62,71 Pirapitinga 
(252,27) (145,56) (0) (241,36) (91,25) (227,63) (38,13) 

11,37 ± 18,84 1,93 ± 5,31 1,8 ± 3,59 10,85 ± 17,09 2,83 ± 5,48 1,97 ± 2,71 7,55 ± 21,56 Boi 
(162,47) (38,6) (45) (217) (70,72) (65,57) (12,8) 

                  16,41 ± 32,49 Lan 
      (58,61) 

67,87 ± 23,22 2,3 ±     55,35 ± 37,18 25 ± 35,1 1,8 ± 4,02 37,1 ± 52,36 Tábua 
Lascada (1696,67) (230)  (922,55) (833,33) (90) (148,37) 

                  12,7 ± 27,42 Bastião 
      (141,11) 

76,2 ±  0 ±     6,67 ± 11,55 0 ± 0 0 ± 0 27,02 ± 65,86 Cobras 
(7620) (0)  (666,7) (0) (0) (100,08) 
         18,33 ± 43,37 3,23 ± 10,7 0 ± 0 8,36 ± 29,59 Vaguinho 

   (305,55) (53,78) (0) (34,83) 
8,33 ± 10,65 1,63 ± 4 1,96 ± 4,38 20,264 ± 35,03 8,67 ± 19,27 1,5 ± 3,67 26,58 ± 49,47 Continente 

(166,58) (54,43) (98) (225,15) (289,03) (50) (35,45) 
24,11 ± 33,41 4,15 ± 7,53 1,01 ± 2,78 22,6 ± 33,58 6,16 ± 16,5 2,37 ± 6,33 18,36 ± 47,15 Total 

(120,56) (34,57) (14,47) (86,93) (34,23) (18,2) (7,85) 
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MORFOMETRIA 

Dentre as 12 espécies registradas, os testes de normalidade apontaram três 

espécies com distribuição normal para o peso: Leptodactylus ocellatus (S/SES = 0,96; 

K/SEK = 1,51), Leptodactylus fuscus (S/SES = 0,26; K/SEK = 0,69) e Barycholos 

ternetzi (S/SES = 0,05; K/SEK = 0,03). A seleção de modelo que melhor se aplicou às 

variações relacionadas ao peso para L. ocellatus referem-se à combinação de todas 

as variáveis amostradas: ilhas/continente, habitat, série e mês (AIC = 672,21). As 

diferenças de peso dentro desta espécie variam significamente entre os sítios 

amostrados (ilhas e continente), o mês de amostragem, as séries e os diferentes tipos 

de habitats estruturais (F = 3,169; p = 0,000; gl = 111) (Fig. 2.1). O mesmo padrão é 

encontrado para L. fuscus, e a combinação de todas as variáveis (AIC = 201,2) é o 

modelo que melhor explica a variação nos dados (F = 4,911; p = 0,001; gl = 37) (Fig. 

2.2). 

Para Barycholos ternetzi, a combinação das variáveis resultou em modelos 

com valores AIC muito próximos: a combinação série, ilhas/continente e mês (AIC = 

100,91, seguido da variável série (AIC = 101,56) e da combinação de todas as 

variáveis (ilhas/continente, série, mês e habitat estrutural) (AIC = 101,72). Quando 

os valores de AIC se apresentam muito próximos e o tamanho da amostra é pequeno, 

o valor de BIC pode ser um fator seletivo para a escolha correta do modelo (Quinn & 

Keough 2007). Da mesma maneira, valores F maiores ajudam a selecionar o modelo 

que melhor explica a variação.  

O modelo que representa as diferentes séries é aquele que melhor explica as 

variações presentes e foi selecionado com base nos critérios acima. O modelo 

apresenta segundo menor valor AIC, menor valor BIC (=108,31) e maior valor de F (= 

4,301). Segundo o mesmo, para a população de Barycholos ternetzi, as diferentes 

séries explicam as diferenças registradas para o peso (F = 4,301; p = 0,021; gl = 2) 

(Fig. 2.3). 
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Figura 2.1. Boxplot para a variação do peso de Leptodactylus ocellatus, onde o modelo que 

melhor explica a variação nos dados inclui as variáveis: mês, habitat estrutural (ambiente), 

ilha/continente e série (AIC =  672,21; F = 3,169; p = 0,000). O peso sofreu transformações 

logarítmicas e é indicado como Log peso, em gramas. (Cont B = Continente Boi; Cont BV = 

Continente Bastião e Vaguinho; Cont L = Continente Lan; Cont LP = Continente Lan e 

Pirapitinga; Cont P = Continente Pirapitinga e Cont TL = Tábua Lascada). (LCV = lama com 

vegetação; LSV = lama sem vegetação; PCV = pedra com vegetação; PSV = pedra sem 

vegetação). 
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Figura 2.2. Boxplot para a variação no peso (em gramas) de Leptodactylus fuscus. A 

combinação de todas as variáveis é o modelo que melhor explica a variação significativa nos 

dados (AIC = 201,2; F = 4,911; p = 0,001). (Cont BV = Continente Bastião e Vaguinho; Cont L = 

Continente Lan; Cont LP = Continente Lan e Pirapitinga; Cont P = Continente Pirapitinga). 

(LCV = lama com vegetação; LSV = lama sem vegetação; PCV = pedra com vegetação; PSV = 

pedra sem vegetação). 
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Figura 2.3. Boxplot para a variação no peso para a população de Barycholos ternetzi. O 

modelo que representa as diferentes séries (1, 2 e 3) é aquele que melhor explica as 

diferenças significativas registradas para o peso (AIC = 101,56F = 4,301; p = 0,021), que é 

dado em gramas. 

 

DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados apontam que existe variação da densidade entre 

ilhas e continente, assim como entre os tipos de habitats estruturais presentes. A 

variação na densidade entre ilhas e continente já foi demonstrada em diversos 

trabalhos sendo que, frequentemente, ilhas apresentam alta densidade quando 

comparadas ao continente, com registros 20-40% superiores (Crowell 1962, Grant 

1966a, MacArthur et al. 1972a, Case 1975, Rodda & Dean-Bradley 2002, Sarà & 

Morand 2002). Apesar de pouco comum, o registro de menor densidade em ilhas em 

relação ao continente foi registrado por Diamond (1970) para aves em ilhas no 

Pacífico. As ilhas do reservatório de Três Marias apresentaram densidades de anuros 

variadas, com a maior parte dos registros de densidade em ilhas menor do que o 

apresentado no continente. Três ilhas (Lan, Bastião e Cobras) apresentaram 

densidade superior ao continente, podendo ser consideradas como as únicas que 
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apresentam a condição de excess density compensation, comumente registrada para 

ilhas menores (Case 1975, Rodda & Dean-Bradley 2002, Sarà & Morand 2002). 

Esta condição é registrada para a terceira maior ilha (Lan), todavia, a 

diferença de tamanho entre a ilha do Lan e a lha das Cobras, que também apresenta 

densidade superior ao continente, é de apenas 13 hectares, enquanto a ESEC 

Pirapitinga apresenta uma área 80 vezes superior ao Lan. Segundo MacArthur et al. 

(1972b), uma diferença até 400 ha pareceu não afetar a distribuição da densidade 

registrada entre duas ilhas no Pacífico, que se assemelharam muito quanto à 

densidade de aves registrada. Os padrões de densidade de anuros registrados entre as 

três ilhas que apresentaram a condição de excess density compensation no 

reservatório de Três Marias parecem não estar relacionados com as diferenças de 

tamanhos entre elas (que variaram de 2 a 15 hectares) e as demais ilhas estudadas 

(que variaram de 1,64 a 1230 hectares). Resultados de outros estudos indicam que a 

densidade em uma ilha pode ser menor (Diamond 1970), similar (MacArthur et al. 

1972b) ou maior (Crowell 1962, Grant 1966a, MacArthur et al. 1972a, Rodda  & Dean-

Bradley 2002, Sarà & Morand 2002) do que o registrado em continente, apontando a 

ausência de um padrão de distribuição definido. 

Da mesma maneira, a biomassa registrada entre as ilhas do reservatório de 

Três Marias não apresenta relações significativas com o seu tamanho. O termo excess 

density compensation pode ser aplicado também para avaliar a biomassa e, em sua 

maioria, ilhas apresentam altos registros que chegam a ser muitas vezes superiores 

aos registros em continente (Crowell 1962, Grant 1966a, Rodda & Dean-Bradley 

2002), como os dados apresentados neste trabalho. A variação entre biomassa e 

tamanho entre ilhas e continente, e até mesmo dentre diferentes ilhas, tem sido 

documentada (Rodda & Dean-Bradley 2002) e, apesar de não ter sido incluída no 

melhor modelo selecionado para explicar a variação da biomassa de anuros nas ilhas 

e continente do reservatório de Três Marias, a diferença entre ilhas foi significativa. 

Das sete ilhas do reservatório, apenas as ilhas do Vaguinho e do Boi apresentaram 

registros de biomassa inferiores àquele amostrado para o continente. O restante das 

ilhas apresentou biomassa superior à registrada no continente, registrando a 

condição de excess density compensation. 

Assim como para a densidade, analisar as relações entre tamanho de ilha e 

biomassa pode ser difícil. Rodda & Dean-Bradley (2002), estudando a herpetofauna 

em diversas ilhas dos oceanos Pacífico e Índico, demonstraram que ilhas com 
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tamanhos acima ou abaixo de 80,000 ha parecem alcançar biomassa reduzida quando 

comparadas com ilhas de exatamente 80,000 ha, onde a biomassa registrada é maior. 

As ilhas do reservatório da UHE Três Marias apresentam tamanho variado, que não 

ultrapassa 1,300 ha, o que pode justificar a ausência de linearidade, demonstrando a 

dificuldade em apontar um tamanho que responda aos padrões de distribuição da 

biomassa. 

Além do tamanho, a maioria dos trabalhos busca relacionar as diferenças 

observadas na densidade e na biomassa com a riqueza de espécies em uma ilha. 

Alguns estudos apontaram que a densidade cresceu com o aumento do número de 

espécies de aves presentes (Diamond 1970, MacArthur et al. 1972b). Por outro lado, 

em um estudo experimental com microcosmos de protistas, McGrady-Steed & Morin 

(2000) apontaram uma correlação negativa, na qual a densidade declinou com 

aumento da riqueza. Apesar das relações entre densidade e riqueza serem 

frequentemente significativas, o presente trabalho não apontou linearidade entre 

estas variáveis. Segundo Rodda & Dean-Bradley (2002), a distribuição da biomassa 

também variou inversamente em relação à riqueza de espécies da herpetofauna. 

Entretanto, os resultados do presente estudo apontam que não existe relação entre 

estas variáveis para anuros nas ilhas do reservatório da UHE de Três Marias. 

Comunidades com riqueza inferior a 20 espécies podem apresentar biomassa muito 

variável e, ainda, ser frequentemente mais densas (70 kg ha-1/ano), enquanto 

comunidades ricas raramente excedem 3 kg ha-1/ano (Rodda & Dean-Bradley 2002). 

As ilhas do reservatório de Três Marias apresentaram riqueza máxima de onze 

espécies e apresentaram, de fato, biomassa variável e extremamente alta em sua 

maioria, corroborando com os resultados de Rodda & Dean-Bradley (2002). 

A distribuição da densidade e da biomassa entre ilhas e continente é 

extremamente variável, especialmente quando se incluem variações de tamanho e 

riqueza. A baixa riqueza e o reduzido tamanho das ilhas podem contribuir para a 

ausência de linearidade entre as variáveis, e características da ilha, do habitat 

estrutural ou do grupo animal estudado podem contribuir para os padrões 

registrados. Segundo Rodda & Dean-Bradley (2002), a altura da vegetação, a 

precipitação e a latitude parecem ser variáveis que contribuem pouco ou nada para a 

variação na biomassa de anfíbios e répteis e não foram registrados efeitos da 

distância geográfica na densidade das espécies (Sarà & Morand 2002). MacArthur et 

al. (1972a) apontaram, entre outras características com potencial para influenciar a 

variação na densidade de aves, a habilidade de dispersão e colonização dos 
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indivíduos, a reduzida pressão de competição e predação presentes em uma ilha, a 

qualidade e uso dos habitats presentes. 

A variação da densidade foi significativa entre ilhas e continente e entre os 

habitats estruturais estudados no reservatório da UHE de Três Marias e, como não 

apresentou relação com o tamanho da ilha ou com a riqueza de espécies, a variação 

pode ser atribuída a variáveis relacionadas ao habitat (MacArthur et al. 1972a) como 

qualidade, quantidade e uso dos tipos de habitats estruturais presentes na margem 

das ilhas. A ocupação e a alta densidade registradas em habitats estruturais de LCV 

tanto em ilhas quanto em continente apontam que, possivelmente, as tendências de 

seleção do habitat presente no continente persistem, quando possível, em uma ilha 

assim como observado por Crowell (1962). Os dados sugerem uma preferência, pela 

maioria das espécies, pelo uso de habitats com estrutura de lama com vegetação 

(LCV), que apresentou a maior densidade e maior biomassa, em relação aos outros 

habitats estruturais disponíveis. É possível inferir que a ocupação de habitats mais 

favoráveis reduz a taxa de predação dos indivíduos e, como o esperado, a ausência 

de predadores favorece o registro de altas densidades  (Grant 1966a, Case 1975, 

McGrady-Steed & Morin 2000, Rodda & Dean-Bradley 2002, Gibbons et al. 2006). 

Alternativamente, habitats preferidos podem oferecer maior quantidade e/ou 

qualidade de recursos. Possivelmente, tanto em ilhas quanto em continente, os 

adultos selecionam habitats estruturais favoráveis à reprodução, devido à proteção e 

umidade fornecidas. Corroborando esta hipótese, grande parte dos registros para 

jovens e imagos ocorreu, durante este estudo, nos habitats com estrutura de LCV. 

Apesar das variações na biomassa não serem significativas entre os habitats 

estruturais, as variações para o peso apontam diferenças significativas entre eles. Um 

maior número de indivíduos mais leves (jovens, imagos e recém metamorfoseados) 

foi registrado em sítios amostrais mais favoráveis, enquanto indivíduos mais pesados 

foram registrados em menor número em habitats estruturais menos favoráveis. Dessa 

maneira, seria esperada uma variação na densidade e no peso, mas pouca ou 

nenhuma variação para a biomassa registrada. O mesmo foi observado para as 

diferentes séries, onde um maior número de indivíduos mais leves foi registrado na 

série mais próxima da água (série 1), enquanto indivíduos adultos, mais pesados, 

foram registrados em menor número ocupando as séries intermediárias e distantes da 

água (séries 2 e 3), o que ficou claro pelo efeito da série nos modelos selecionados 

para explicar variação de peso nas espécies selecionadas (Figs. 1.1; 1.2 e 1.3). As 

diferenças registradas para o peso entre os habitats estruturais e as séries 
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demonstram que, de fato, as espécies não se distribuem aleatoriamente e que, 

possivelmente, selecionam os tipos de habitats favoráveis para reprodução e 

desenvolvimento larval. Desta forma, a densidade pode ser dependente do grau de 

seletividade das espécies presentes e da disponibilidade de seus habitats preferidos 

(Crowell 1962).  

Apesar de não existir variação na densidade entre séries nas ilhas como um 

todo, sítios amostrais de LSV, considerados isoladamente, apresentaram maior 

registro de densidade para a terceira série. Habitats estruturais de LSV, 

aparentemente desfavoráveis (com base no baixo número de indivíduos registrados), 

não fornecem qualquer tipo de proteção aos indivíduos que os ocupam, fazendo com 

que o uso deste tipo de margem seja recuado à proximidade da vegetação fonte da 

ilha, onde há mais sombreamento e proteção, ausentes junto da água. Segundo 

MacArthur et al. (1972a), populações de ilhas apresentam preferências pelo habitat 

mais amplas e, na ausência do tipo de habitat mais favorável, as espécies se ajustam 

à dominância de habitats inadequados (Crowell 1962). Nas ilhas estudadas, habitats 

estruturais de LSV apresentaram densidades elevadas se comparadas às densidades 

registradas no continente (até 125 indivíduos por hectare nas ilhas e apenas 1,43 

indivíduos por hectare no continente). Isto aponta o uso de um tipo de habitat 

estrutural que no continente seria descartado ou não seria muito utilizado, visto a 

disponibilidade de um maior número de habitats mais favoráveis disponíveis.  

Ainda que as espécies possam explorar uma maior abrangência de recursos 

ambientais numa ilha (Grant 1966a) e possam ocupar um habitat em maiores 

densidades na ilha do que no continente, podemos assumir que uma espécie ocorre 

em maior freqüência e abundância em habitats onde ela é melhor adaptada (Crowell 

1962). Por isso, quando habitats estruturais com vegetação estão ausentes, a 

ocupação de habitats estruturais sem vegetação não é muito elevada, resultando em 

baixo registro de densidade, como o observado para a ilha do Vaguinho. O habitat 

deve ser suficientemente heterogêneo e estruturalmente complexo para que seja 

possível a exploração eficiente de recursos (Grant 1966b). Assim como o continente 

próximo, a ilha do Vaguinho apresenta habitat homogêneo e estruturalmente 

simples, onde a diversidade presente não é grande o bastante para permitir 

coexistência entre as espécies ou sustentar um número suficiente de recursos, 

justificando a baixa densidade na menor de todas as ilhas.  
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Interpretar a densidade, e especialmente seu arranjo espacial, pode ser difícil 

na ausência de informações detalhadas das taxas de crescimento, dispersão e outros 

fatores que podem influenciar o tamanho de uma população (Bevers & Flather 1999). 

Anfíbios são caracterizados por apresentarem baixa taxa de dispersão, embora esta 

característica não seja aplicada para todas as espécies (Alford & Richards 1999). 

Alguns estudos registraram altas taxas de dispersão neste grupo, com um 

deslocamento que varia de 2 km entre áreas alagadas (Gibbons et al. 2006) a 5 km 

entre poças permanentes (Funk et al. 2005). A efetividade da dispersão está 

relacionada à procura de habitats apropriados (MacArthur et al. 1972a) e, dentro de 

uma mesma ilha, os habitats estruturais sem vegetação podem consistir em habitat 

de ocupação temporária, que não são selecionados para a reprodução. Muitas 

espécies podem forragear em áreas extensas, todavia, se reproduzem em localidades 

específicas do habitat (Orians & Wittenberger 1991). Considerando-se os baixos 

registros de densidade para habitat estruturais sem vegetação, é possível inferir que 

os indivíduos podem estar em migração, buscando habitats propícios à reprodução 

(maior número de parceiras disponíveis, microambientes mais favoráveis para 

deposição dos ovos, proteção durante a vocalização, entre outros), para proteção dos 

adultos e desenvolvimento dos jovens. 

Segundo Funk et al. (2005), anuros jovens apresentam taxa de deslocamento 5 

vezes maior do que os adultos e, ainda, sobrevivem tempo suficiente para 

reproduzirem nos sítios para os quais migraram. Todavia, a capacidade de dispersão 

não é igual para todas as espécies. Apesar de o deslocamento ser facilitado dentro de 

uma ilha, poucos estudos quantificam dispersão, especialmente, frente ao grau de 

permeabilidade de uma matriz alagada. A grande maioria dos indivíduos adultos que 

persistem em áreas alagadas são indivíduos que persistiram no habitat terrestre de 

entorno ao invés de indivíduos que dispersaram de outras áreas (Gibbons et al. 2006). 

Maiores detalhes quanto à capacidade de deslocamento entre ilhas são necessários 

para uma compreensão mais abrangente dos padrões de distribuição de espécies de 

anuros no reservatório de Três Marias. 

Ilhas como Lan, Bastião e Cobras, com altas densidades, possivelmente 

favorecem a ocupação pelas espécies devido aos tipos de habitats estruturais 

presentes e à qualidade e proximidade da fonte colonizadora. A proximidade entre 

áreas florestadas (que abrigam grande diversidade de anfíbios) e áreas alagadas (que 

servem como locais de reprodução) influencia a ocorrência e abundância de anfíbios 

(Gibbons et al. 2006) e deve, igualmente, influenciar sua densidade em uma ilha. 
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Ilhas menores apresentam uma redução no número de predadores (Terborgh et al. 

2001). Segundo Toledo et al. (2007), as taxas de predação de anfíbios anuros por 

serpentes, aves e mamíferos variam de 15 a 45%. Conforme o esperado, predadores 

eram raramente observados nas ilhas com excess density compensation, sendo as 

aves os predadores potenciais mais abundantes (um gato doméstico foi registrado na 

ilha do Lan). 

Associada à ausência de predadores, a biomassa registrada para a ilha das 

Cobras aponta esta ilha como um local adequado para reprodução e recrutamento. A 

ilha apresenta sítios amostrais de lama com vegetação com alto registro de 

densidade e biomassa e, ainda, está localizada muito próxima à ESEC Pirapitinga. 

Favorecendo esta hipótese, os sítios de amostragem da ESEC que se localizam 

próximos à ilha das Cobras são, em sua maioria, sítios sem vegetação (PSV ou LSV) 

apontando, novamente, a necessidade dos anuros em ocupar a ilha das Cobras, 

especialmente na estação reprodutiva. Da mesma maneira, a ilha do Bastião pode 

servir como um sítio de reprodução e recrutamento, uma vez que apresenta apenas 

habitat estruturais de lama com vegetação e está próxima a uma área do continente 

com habitat com estrutura de pedra. 

É esperado que apresente maiores densidades populacionais uma ilha que 

apresenta tipos de habitats mais constantes e com menores flutuações (Case 1975). 

As ilhas do reservatório apresentam diferente disponibilidade de habitats estruturais 

presentes ao longo do ano e, no caso das ilhas estudadas, muita variação no habitat 

estrutural presente na margem é registrada devido ao regime de cheia e vazante 

imposto pela barragem da UHE Três Marias. A ilha de Tábua Lascada, por exemplo, 

apresenta grande variação na disponibilidade de tipos de habitats estruturais 

presentes, como pode ser visto pela pequena área amostrada para todos os habitats 

estruturais, exceto habitats de PSV que estavam sempre presentes. Uma 

conseqüência disso é o baixo registro de densidade para esta ilha (apesar de 

apresentar alta densidade dentro dos tipos de habitats estruturais preferidos quando 

estes estavam presentes). 

As ilhas do Boi e ESEC Pirapitinga apresentam os quatro tipos de habitats 

estruturais disponíveis e, apesar da heterogeneidade oferecida pelas ilhas, 

apresentaram baixos registros de densidade. Baixas densidades são esperadas para 

ilhas maiores (Rodda & Dean-Bradley 2002) que, assim como no continente, 

apresentam maior número de espécies, desfrutam de muito espaço e registram maior 
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número de habitats disponíveis (MacArthur & Wilson 1967). Um maior número de 

competidores e predadores (especialmente aves) pode estar representado e, de fato, 

foi observado a predação de indivíduos na ESEC Pirapitinga por Pitangus sulphuratus 

(Bem-te-vi). Ao contrário das ilhas do Lan, Bastião e Cobras, a ilha do Boi pode ser 

considerada uma ilha com grande grau de isolamento. Cercada pelo rio São Francisco 

e pelo ribeirão Boi, não se conecta ao continente em nenhuma época do ano e as 

distâncias entre continente e ilha chega a ser de 0.91 km, o que não favorece a 

dispersão e, consequentemente, resulta em baixo registro de densidade.  

 

CONCLUSÃO 

Ao contrário do esperado, tamanho e riqueza de espécies de uma ilha não são 

variáveis que apresentam relações com a densidade e com a biomassa de anuros 

registrados entre as ilhas do reservatório de Três Marias. A variação da densidade 

entre ilhas e continente e entre os tipos de habitats estruturais é significativa, 

indicando que esta variação pode estar relacionada a fatores que não tamanho e 

riqueza, como, por exemplo, a qualidade e o uso dos habitats presentes na margem 

das ilhas. Além do tamanho e da riqueza, o sucesso de uma espécie em uma ilha 

pode estar relacionado aos tipos de habitats presentes (MacArthur et al. 1972a). No 

reservatório de Três Marias, a qualidade e quantidade de tipos de habitats estruturais 

presentes na margem parece ser um fator de grande importância na ocupação de 

uma ilha ou de um habitat estrutural, podendo influenciar a densidade de indivíduos. 

A grande maioria das ilhas apresentou baixo registro de densidade quando comparada 

ao continente e apenas três ilhas apresentaram a condição de excess density 

compensation. Possivelmente, a alta densidade amostrada para essas ilhas apresenta 

relações com as características referentes, em especial, aos tipos de habitats 

estruturais disponíveis e oportunidades ecológicas por eles oferecidas. Todavia, as 

particularidades de cada ilha, como isolamento e temporalidade, impedem que se 

defina uma distribuição padrão tanto para a densidade quanto para a biomassa. 

Estudos focando as densidades populacionais são ainda necessários para que se possa 

generalizar sobre em qual tipo de ilha ou para qual grupo animal as densidades 

diminuem ou aumentam e quais das variáveis que contribuem para os padrões 

registrados são as mais importantes. 
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Os dados referentes à predação não foram acessados. Ainda assim, as taxas de 

predação em ilhas menores parecem ser reduzidas e um estudo que quantifique a 

dinâmica de predação para o grupo é necessário para que se aponte, com maior 

segurança, a relação da densidade entre o tamanho de uma ilha e a quantidade de 

predadores presentes. Da mesma maneira, maiores informações sobre a taxa de 

dispersão entre ilhas se fazem necessárias. O movimento entre habitats estruturais, 

dentro de uma mesma ilha, parece ocorrer favorecendo a ocupação de habitats mais 

favoráveis para a reprodução e proteção dos indivíduos e, consequentemente, 

respondendo pela alta densidade amostrada para habitat com estrutura de lama com 

vegetação. Como toda população restrita pode ser extinta eventualmente (MacArthur 

1972), pode ser que a proximidade entre ilhas favoreça a dispersão entre ilhas e 

continente e, consequentemente, a manutenção de densidades com populações 

viáveis não só para as espécies de anfíbios, mas outros grupos de vertebrados. 

Ainda que ilhas maiores tendam a apresentar um maior número de habitats 

representados (MacArthur & Wilson 1967) e, possivelmente, uma maior 

disponibilidade de recursos (MacArthur et al. 1972a), é necessário planejar o 

alagamento para que se possa preservar um número suficiente de ilhas de tamanhos 

variados e que sejam próximas ao continente. O planejamento do lago de um 

reservatório deve resguardar as qualidades dos tipos de habitats estruturais que 

serão disponíveis na margem das ilhas, sendo recomendada a preservação dos 

habitats favoráveis para a manutenção de densidades populacionais que sejam 

viáveis e suficientes para a perpetuação de cada espécie. A conservação das margens 

das ilhas e do continente é essencial para que se preserve um habitat estrutural mais 

heterogêneo com uma estrutura ambiental mais complexa e intacta que favoreça a 

ocupação por indivíduos de várias espécies, excluindo a possibilidade de favorecer 

apenas as espécies oportunistas. Para isso, é necessário que se preserve uma faixa de 

vegetação que impeça o uso da margem pela agricultura e agropecuária, evitando a 

degradação da margem. No reservatório de Três Marias, apenas a ESEC Pirapitinga 

está protegida efetivamente e a preservação dos habitats estruturais presentes na 

margem deve ser priorizada para garantir a reprodução das poucas espécies que 

ainda estão presentes na ilha e no reservatório. Empreendimentos na unidade que 

utilizem a margem devem ser extremamente bem planejados, se não restritos, 

evitando alterações estruturais na margem e preservando uma maior diversidade de 

habitat estruturais. O acesso a carros deve ser restrito, apenas em casos de extrema 

urgência e, ainda, cavalos e gado devem ser urgentemente retirados da unidade, 

evitando o pisoteio da margem. 
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