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RESUMO 
 
 

Bokermannohyla martinsi é uma espécie endêmica das montanhas centrais de 

Minas Gerais, com ocorrência restrita às formações florestais de campos rupestres e 

classificada como Quase Ameaçada. A espécie vem sendo constantemente registrada 

em cavidades naturais em sua área de ocorrência, cavidades que sofrem pressão de 

supressão pela atividade minerária. Este trabalho objetivou analisar o uso sazonal das 

cavidades naturais ferruginosas do Parque Nacional da Serra do Gandarela por B. 

martinsi, verificando a existência de fidelidade de espécimes por cavidades naturais 

específicas. Buscou também identificar locais de predileção da espécie nas cavidades 

e avaliar a influência de fatores físicos e climáticos sobre a ocorrência da espécie, 

visando identificar condições preferenciais. Foram amostradas dez cavernas ao longo 

de um ano, com identificação fotográfica dos espécimes, registros sazonais de 

temperatura, umidade, pluviosidade e luminosidade, além da atividade dos indivíduos 

e de sua distância em relação à entrada da caverna e sua altura em relação ao solo. 

O índice de estabilidade ambiental das cavidades foi calculado visando verificar a 

aplicabilidade do índice às cavidades ferruginosas e verificar a existência de 

predileção da espécie por cavidades mais estáveis. Os resultados demostraram o uso 

constante de cavidades pela espécie, indicando que a espécie deve ser considerada 

criptozoica e trogloxena. Os resultados também mostraram que a espécie prefere 

cavidades mais estáveis ambientalmente, além de utilizarem mais as cavidades no 

outono e no inverno, quando as condições externas estão desfavoráveis. Os estudos 

e diretrizes relacionados ao licenciamento ambiental e à definição da área de 

influência das cavidades devem levar em consideração os anuros e demais 

vertebrados, pois eles podem exercer um importante papel na cadeia alimentar 

desses ambientes. Desconsiderá-los em estudos ecológicos e no processo de 

licenciamento ambiental pode comprometer o equilíbrio e os processos ecológicos das 

cavidades naturais. A autorização para supressão de cavidades deve ser ponderada 

nos processos de licenciamento ambiental, evitando o agravamento da destruição dos 

habitats da espécie. 

 

Palavras chave: Microambiente; Cavidade natural; Anura; Bokermannohyla martinsi. 

 

 





ABSTRACT 
 

 
Bokermannohyla martinsi is an endemic species from the “Quadrilátero Ferrífero” 

(“Iron Quadrangle” - IQ, in Southeastern Brazil), where it occupies forest formations, 

and is classified as Near Threatened. The species is recorded in natural cavities within 

its distribution, cavities that are frequently destroyed by mining activities. In this study 

we aimed to record the use of cavities at Serra do Gandarela National Park (within the 

IQ) by the species throughout the year and test whether it prefers more stable cavities 

regarding microclimate. For this purpose, we evaluated physical and climatic variables 

within and out of 10 natural cavities during a whole year. We also obtained seasonal 

climatic records of humidity, temperature and rainfall. We photographed recorded B. 

martinsi specimens for individual identification and measured their distance from the 

entrance of the cavity and height from the ground. We calculated an environmental 

index based on iron cavity features and tested the preference of the species for more 

stable cavities. Bokermannohyla martinsi used cavities frequently, being thus classified 

as trogloxen. It also prefers more stable cavities, and uses them preferentially during 

autumn and winter months, when external climatic conditions are harsher. 

Assessments of environmental impacts for enterprise licensing should take vertebrates 

into account when it comes to impact evaluation in caves. They may play an active role 

in the food webs of such ecosystems and should thus be given the deserved 

importance. The environmental costs of cave destruction should be carefully 

considered, taking into account the potential impacts on the species habitat in a near 

future. 

 

Key Words: Microhabitat; Natural cavity; Anura; Bokermannohyla martinsi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 
Figura 1. Imagem de satélite mostrando a localização do Parque Nacional da Serra 
do Gandarela (PNSG) e das duas áreas amostradas ................................................ 30 
 
Figura 2. Imagem de satélite mostrando a localização das duas áreas e as cavidades 
naturais amostradas no Parque Nacional da Serra do Gandarela ............................ 30 
 
Figura 3. Marcas naturais distintas localizadas no dorso e membros de espécimes de 
Bokermannohyla martinsi .......................................................................................... 32 
 
Figura 4. (A) Indivíduo macho de Bokermannohyla martinsi com hipertrofia dos 
músculos dos antebraços e prepólex ossificados (setas). (B) Indivíduo fêmea com 
antebraços sem hipertrofia dos músculos e prepólex cartilaginosos (setas) ............. 33 
 
Figura 5. Termo-higrômetro digital e aparato de proteção do equipamento utilizados 
durante o monitoramento realizado na Serra do Gandarela (A). Termo-higrômetros 
instalados dentro (B) e fora das cavidades (C) .......................................................... 36 
 
Figura 6. Número de indivíduos adultos e imaturos de Bokermannohyla martinsi 
amostrados por estação em cavidades naturais no Parque Nacional da Serra do 
Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018 ................................ 41 
 
Figura 7. Número de indivíduos machos, fêmeas e imaturos de Bokermannohyla 
martinsi amostrados por estação em cavidades naturais no Parque Nacional da Serra 
do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018 ........................... 41 
 
Figura 8. Exemplo de indivíduo de Bokermannohyla martinsi capturado na cavidade 
SG-51 do Parque Nacional da Serra do Gandarela em todas as estações do ano: A) 
capturado em setembro de 2017 (inverno); B) recapturado em outubro de 2017 
(primavera); C) recapturado em março de 2018 (verão); D) recapturado em junho de 
2018 (outono); e recapturado em agosto de 2018 (inverno) ...................................... 42 
 
Figura 9. Número de indivíduos adultos e imaturos de Bokermannohyla martinsi 
recrutados por estação em cavidades naturais do Parque Nacional da Serra do 
Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018 ............................... 44 
 
Figura 10: Relação entre a amplitude topoclimática média (ATM) e o índice de 
estabilidade ambiental (IEA) das cavidades amostradas no Parque Nacional da Serra 
do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018 ........................... 45 
 
Figura 11: Relação entre o índice de estabilidade ambiental (IEA) das cavidades 
amostradas no Parque Nacional da Serra do Gandarela e o número de indivíduos de 
Bokermannohyla martinsi amostrados no período entre agosto de 2017 e agosto de 
2018 .......................................................................................................................... 46 
 
 
 





Figura 12: Relação entre o índice de precipitação pluviométrica (IPP) e o número de 
indivíduos de Bokermannohyla martinsi amostrados em cavidades naturais do Parque 
Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018 
................................................................................................................................... 48 
 
Figura 13: Variação, em cada estação do ano, das distâncias dos indivíduos de 
Bokermannohyla martinsi em relação à entrada mais próxima das cavidades naturais 
do Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto 
de 2018 ..................................................................................................................... 50 
 
Figura 14: Variação das distâncias dos indivíduos imaturos, machos e fêmeas de 
Bokermannohyla martinsi em relação à entrada mais próxima das cavidades naturais 
do Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto 
de 2018 ..................................................................................................................... 50 
 
Figura 15: Variação da altura dos indivíduos de Bokermannohyla martinsi em relação 
ao solo, em cada estação do ano, das cavidades naturais do Parque Nacional da Serra 
do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018 ........................... 51 
 
Figura 16: Variação da altura dos indivíduos imaturos, machos e fêmeas de 
Bokermannohyla martinsi em relação ao solo das cavidades naturais do Parque 
Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018 
................................................................................................................................... 52 
 
Figura 17: Número de indivíduos de Bokermannohyla martinsi ativos e inativos nas 
cavidades naturais do Parque Nacional da Serra do Gandarela nos períodos seco e 
de chuva, entre agosto de 2017 e agosto de 2018 .................................................... 53 
 
Figura 18: Indivíduo imaturo de Bokermannohyla martinsi apresentando resquício de 
cauda (seta) .............................................................................................................. 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 1. Cavidades amostradas, localização por área, características físicas e 
altitude das cavidades naturais amostradas no Parque Nacional da Serra do 
Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018 ................................ 29 
 
Tabela 2. Número de espécimes de Bokermannohyla martinsi registrados em cada 
cavidade e por estação do ano no Parque Nacional da Serra do Gandarela no período 
entre agosto de 2017 e agosto de 2018 .................................................................... 39 
 
Tabela 3. Número de espécimes e de registros de indivíduos de Bokermannohyla 
martinsi amostrados por estação em cavidades naturais no Parque Nacional da Serra 
do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018 ........................... 40 
 
Tabela 4. Registros sazonais do número total de indivíduos, de machos, de fêmeas e 
de indivíduos imaturos de Bokermannohyla martinsi amostrados em cavidades 
naturais no Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 
e agosto de 2018, seguido pelos resultados do teste chi-quadrado comparando as 
estações (x², gl=3) ..................................................................................................... 41 
 
Tabela 5. Número de espécimes de Bokermannohyla martinsi recapturados por 
estação em cavidades naturais do Parque Nacional da Serra do Gandarela no período 
entre agosto de 2017 e agosto de 2018 .................................................................... 43 
 
Tabela 6. Número de indivíduos adultos (AD) e imaturos (IM) de Bokermannohyla 
martinsi recrutados por estação nas cavidades naturais do Parque Nacional da Serra 
do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018 ........................... 43 
 
Tabela 7: Número de espécimes de Bokermannohyla martinsi amostrados, amplitude 
média de temperatura (AMT), amplitude média de umidade (AMU), amplitude 
topoclimática média (ATM) e índice de estabilidade ambiental (IEA) das cavidades 
naturais do Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 
e agosto de 2018 ....................................................................................................... 45 
 
Tabela 8: Tabela 10: Número médio de indivíduos de Bokermannohyla martinsi 
registrados (NMI), média e desvio padrão (SD) da temperatura interna (TI), média e 
desvio padrão (SD) da umidade interna (UI) das cavidades naturais amostradas no 
Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 
2018 .......................................................................................................................... 47 
 
Tabela 9: Número de indivíduos de Bokermannohyla martinsi amostrados (NI) e 
índices de precipitação pluviométrica (IPP) referentes às médias dos dez dias 
anteriores às 24 amostragens de indivíduos realizadas nas cavidades naturais do 
Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 
2018 .......................................................................................................................... 48 
 
 
 





Tabela 10. Valores médios da distância dos indivíduos (DMI) de Bokermannohyla 
martinsi em relação à entrada e da altura dos indivíduos (AMI) em relação ao solo, em 
cada estação do ano, nas cavidades amostradas do Parque Nacional da Serra do 
Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018 ................................ 49 
 
Tabela 11. Valores médios da distância dos indivíduos (DMI) machos, fêmeas e 
imaturos de Bokermannohyla martinsi em relação à entrada e da altura dos indivíduos 
(AMI) em relação ao solo das cavidades naturais do Parque Nacional da Serra do 
Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018 ................................ 49 
 
Tabela 12. Análise de variância (ANOVA), em cada estação do ano, da altura dos 
indivíduos de Bokermannohyla martinsi em relação ao solo das cavidades naturais do 
Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 
2018 .......................................................................................................................... 51 
 
Tabela 13. Análise de variância (ANOVA) da altura dos indivíduos imaturos, machos 
e fêmeas de Bokermannohyla martinsi em relação ao solo das cavidades naturais do 
Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 
2018 .......................................................................................................................... 52 
 





SUMÁRIO 
 
 
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 25  
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS ..................................................................................... 29 
2.1 Local de estudo ................................................................................................. 29 
2.2 Procedimento de amostragem e coleta de dados ........................................... 31 
2.3 Identificação fotográfica dos espécimes por marcas naturais ...................... 31 
2.4 Determinação etária e sexual ........................................................................... 32 
2.5 Recapturas e recrutamentos ............................................................................ 33 
2.6 Estabilidade ambiental das cavidades ............................................................ 33 
2.7 Temperatura, umidade relativa do ar e precipitação pluviométrica .............. 36 
2.8 Distância em relação à entrada, altura em relação ao solo, luminosidade e 
atividade dos indivíduos ......................................................................................... 37 
2.9 Análises estatísticas ......................................................................................... 37 
2.10 Ética e permissões .......................................................................................... 38 
 
3 RESULTADOS ...................................................................................................... 39 
 
4 DISCUSSÃO .......................................................................................................... 55 
 
REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui 1.091 espécies de anuros reconhecidas (SEGALLA et al., 

2019), com 54 espécies registradas em cavernas (MATAVELLI et al., 2015), 

correspondendo a aproximadamente 5% da diversidade de anuros do país. Matavelli 

et al. (2015) registraram 23 espécies de anuros em cavidades naturais ferruginosas 

no Brasil, sendo a litologia que apresentou o maior número de espécies registradas. 

Essas cavidades naturais têm como principais características a proximidade com a 

superfície e as dimensões reduzidas, com pequeno desenvolvimento, possuindo, no 

Quadrilátero Ferrífero, o comprimento médio de 25 metros (OLIVEIRA; OLIVITO; 

RODRIGUES-SILVA, 2011). Apesar disso, as cavernas ferruginosas apresentam 

elevada riqueza e grande diversidade de invertebrados, inclusive espécies 

troglomórficas (FERREIRA, 2005). 

Os animais encontrados em cavernas podem ser classificados como troglóbios, 

troglófilos, trogloxenos ou acidentais (TRAJANO; BICHUETTE, 2006). Os troglóbios 

são os animais com ocorrência restrita ao meio subterrâneo. Os troglófilos são 

habitantes facultativos do ambiente subterrâneo, podendo completar seu ciclo de vida 

dentro ou fora das cavernas. Os trogloxenos são aqueles que ocorrem no ambiente 

subterrâneo, mas precisam retornar periodicamente à superfície para completar seu 

ciclo de vida. Os acidentais são animais do ambiente epígeo que entram 

acidentalmente ou erroneamente nas cavernas e, não obtendo sucesso em se 

alimentar ou se orientar, acabam morrendo. Os anuros eram considerados animais 

acidentais em ambientes subterrâneos (TRAJANO, 1986; TRAJANO; GNASPINI-

NETTO, 1990; PINTO-DA-ROCHA, 1995; TRAJANO; BICHUETTE, 2006), mas 

muitos autores mostraram que algumas espécies de anuros utilizam esses ambientes 

regularmente, podendo passar parte ou todo o ciclo de vida nas cavernas, portanto, 

sendo consideradas trogloxenas ou troglófilas respectivamente (RESETARITS JR, 

1986; ESPINO DEL CASTILLO et al., 2009; SUWANNAPOOM et al., 2018). 

Em cavernas localizadas em regiões temperadas, os anuros foram registrados 

em maior número no outono e no inverno, período em que as condições ambientais 

externas são muito severas (RESETARIST JR, 1986; FENOLIO; GRAENING; 

STOUT, 2005; LUNGHI; MANENTI; FICETOLA, 2017). Entretanto, poucos estudos 

realizaram monitoramento estacional das cavidades naturais, relacionando a 

ocorrência dos anuros com os fatores climáticos, principalmente em regiões tropicais 



(ESPINO DEL CASTILLO et al. 2009). Conhecer a função das cavidades na história 

natural dessas espécies e entender o papel dos anuros na ecologia desse ambiente 

singular se fazem necessários para a tomada de decisões em ações de conservação 

das cavidades naturais e das espécies que as utilizam. 

Devido às características fisiológicas e permeabilidade do tegumento, os 

anuros têm uma elevada dependência por ambientes com alta umidade e 

temperaturas amenas, sendo frequentemente associados às áreas úmidas, onde 

podem explorar diferentes microambientes (ETEROVICK et al., 2010b; DA SILVA 

LIMA et al., 2013). Dentre os fatores que levam à seleção de microambientes pelos 

anuros estão as necessidades específicas durante o período de reprodução 

(AFONSO; ETEROVICK, 2007) e a resposta à sazonalidade (ETEROVICK et al., 

2010a, 2010b). Em sistemas ferruginosos, a severidade do ambiente externo pode 

levar espécies de anuros a buscarem abrigos em cavidades naturais subterrâneas, 

tentando minimizar os efeitos do clima (MATAVELLI et al., 2015). Apesar das 

cavidades ferruginosas apresentarem dimensões reduzidas (OLIVEIRA; OLIVITO; 

RODRIGUES-SILVA, 2011), a temperatura e umidade dessas se assemelham às 

temperatura e umidade de cavidades em outras litologias, mostrando padrões de 

razoável estabilidade, com variações de baixas amplitudes em áreas mais distantes 

da entrada (FERREIRA, 2005). A umidade mostra-se elevada em áreas internas 

dessas cavidades, mesmo nas estações secas (FERREIRA, 2005).  

Bokermannohyla martinsi (Bokermann, 1964) é uma espécie endêmica da 

Cadeia do Espinhaço, no sudeste do Brasil, ocorrendo nas montanhas centrais do 

Estado de Minas Gerais, principalmente na região do Quadrilátero Ferrífero 

(PINHEIRO et al., 2014), com registros acima de 800 metros de altitude 

(CARAMASCHI et al., 2010). A espécie tem ocorrência restrita às formações florestais 

de campos rupestres, onde utiliza riachos rochosos em matas de galeria para se 

reproduzir (BOKERMANN, 1964; CARAMASCHI et al., 2010). Bokermannohyla 

martinsi está classificada como Quase Ameaçada devido ao endemismo da espécie, 

à fragmentação e ao declínio na qualidade do habitat em decorrência de ações 

antrópicas, principalmente a atividade minerária, que ameaçam algumas 

subpopulações ou as levam à extinção (CANELAS; BERTOLUCI, 2007; HADDAD et 

al., 2016). Matavelli et al. (2015) registraram B. martinsi em cavidades ferruginosas, 

porém, a espécie tem sido observada também em cavidades carbonáticas e 

quartzíticas. Em cavidades ferruginosas das Serras do Gandarela e do Rola Moça, a 



espécie foi registrada nas quatro estações do ano, apresentando maior densidade de 

ocorrência dentre as demais espécies registradas (CAMPOS; ANDRADE; COSTA, 

2017). A região do Quadrilátero Ferrífero é a mais rica em cavidades ferruginosas no 

Brasil, com 1.083 cavidades registradas em uma área de 490 km² (OLIVEIRA; 

OLIVITO; RODRIGUES-SILVA, 2011; RUBBIOLI et al., 2019). Portanto, com o grande 

número de indivíduos registrados em cavidades ferruginosas, o estudo de B. martinsi 

nesse tipo de ambiente se torna relevante devido à elevada quantidade de cavernas 

ferruginosas existentes na área de distribuição da espécie, acrescido da pressão 

causada pela mineração para supressão dessas cavidades. 

Bokermannohyla martinsi é uma espécie pouco abundante e difícil de ser 

encontrada na natureza (HADDAD et al., 2013). Os ambientes das cavernas 

geralmente possuem poucos gradientes ambientais, como luz, profundidade, 

temperatura, umidade e disponibilidade de alimentos (ROMERO, 2009), 

proporcionando uma caracterização simplista do habitat (LUNGHI; MANENTI; 

FICETOLA, 2015). Além disso, espécies são facilmente detectáveis dentro dos 

ambientes delimitados das cavernas, permitindo uma identificação confiável de 

setores ocupados e desocupados (LUNGHI; MANENTI; FICETOLA, 2015). Portanto, 

as cavernas mostram-se ambientes adequados para se conhecer mais sobre a 

biologia e ecologia dessa espécie e de outras que as utilizam. 

O estudo teve como objetivo analisar o uso das cavidades naturais ferruginosas 

por Bokermannohyla martinsi, respondendo às seguintes questões: 

1. Existe uso constante das cavidades por indivíduos da espécie? 

2. Existe fidelidade de espécimes por cavidades naturais específicas? 

3. A espécie se reproduz nessas cavidades? 

4. Existe variação sazonal na estrutura etária e sexual da espécie nas 

cavidades? 

5. Bokermannohyla martinsi utiliza mais as cavidades naturais durante o 

período seco ou chuvoso? 

6. Existem condições preferenciais de temperatura, umidade e estabilidade 

ambiental que determinam a ocorrência da espécie em determinadas 

cavidades? 

7. Existem locais de predileção da espécie dentro das cavidades? 

8. Existe variação sazonal na atividade da espécie nas cavidades? 

 





2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1 Local de estudo 

 

Foram amostradas dez cavidades naturais ferruginosas localizadas no Parque 

Nacional da Serra do Gandarela (PNSG) (20° 6' 3,24" S, 43° 39' 48,33" W), no 

Quadrilátero Ferrífero, sudeste do Brasil (Figura 1). As cavidades estão inseridas em 

campo rupestre ferruginoso, contornado por vegetação de Mata Atlântica na vertente 

nordeste e, em sua porção sudoeste, por vegetação típica de Cerrado (LAMOUNIER, 

2009; CARMO, 2010). Na região, a estação seca geralmente dura de abril a setembro 

e a estação chuvosa compreende os meses de outubro a março. Não existem cursos 

d’água nas cavidades amostradas e a umidade presente no interior dessas se deve 

principalmente às drenagens intermitentes resultantes de gotejamentos ou percolação 

de águas pluviais através de canalículos, fendas ou fissuras. 

As cavidades foram divididas em duas áreas, sendo que a primeira possui sete 

cavidades localizadas em topo de serra, com altitudes variando de 1.601 a 1.627 

metros, e distante cerca de mil metros da segunda área (Figura 2; Tabela 1). Essa 

possui três cavidades, localizadas no meio da encosta da serra, com altitudes 

variando de 1.517 a 1.554 metros. A menor distância entre as cavidades da área 1 é 

de 11 metros e a maior é de 390 metros. Já na área 2, a menor distância é de nove e 

a maior é de 14 metros. O desenvolvimento linear (tamanho) das cavidades variou 

entre 7,4 e 98,9 metros, com média de 33 metros (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Cavidades amostradas, localização por área, características físicas e 
altitude das cavidades naturais amostradas no Parque Nacional da Serra do 
Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018. 

Nome da 
cavidade 

Área 
DL* 

(metros) 
Nº de 

entradas 
Soma das extensões 
das entradas (metros) 

Altitude 
(metros) 

SG-51 1 55,4 1 4,20 1.627 
SG-16 1 51,1 3 5,77 1.618 
SG-20 1 33,3 5 6,20 1.601 

Apol-25 1 12,3 3 3,26 1.607 
SG-18 1 9,0 3 2,97 1.603 
SG-19 1 8,2 4 5,27 1.602 
SG-17 1 7,4 3 4,75 1.602 

Gand-008 2 98,9 8 6,38 1.552 
Gand-096 2 45,0 5 5,18 1.554 
Gand-056 2 9,9 1 2,75 1.517 

* DL: desenvolvimento linear. 



 

Figura 1. Imagem de satélite mostrando a localização do Parque Nacional da 
Serra do Gandarela (PNSG) e das duas áreas amostradas. Autor: Maurício C. M. 
de Andrade. 
 

 

 

Figura 2. Imagem de satélite mostrando a localização das duas áreas e as 
cavidades naturais amostradas no Parque Nacional da Serra do Gandarela. 
Autor: Maurício C. M. de Andrade. 
 



2.2 Procedimento de amostragem e coleta de dados 

 

O estudo teve a duração de um ano, compreendido entre agosto de 2017 e 

agosto de 2018. Ao todo, foram realizadas oito campanhas, sendo duas por estação, 

com intervalo mínimo de um mês entre elas. Cada campanha teve a duração de 15 

dias e cada cavidade foi amostrada por três vezes, sendo no primeiro, oitavo e 15º 

dias, sempre no período diurno. Assim, cada cavidade foi amostrada 24 vezes durante 

o estudo quanto a presença de B. martinsi. A sequência de amostragem das 

cavidades foi definida por um sorteio prévio a cada campanha. A procura pelos 

espécimes foi realizada através de uma minuciosa varredura (chão, parede e teto) de 

toda extensão das cavidades, por meio de busca ativa acústica e visual, com auxílio 

de lanternas. A amostragem foi realizada através de registros e capturas individuais 

dos espécimes. Foram considerados o número total de registros de indivíduos e o 

número de espécimes amostrados, baseado na identificação fotográfica. 

 

2.3 Identificação fotográfica dos espécimes por marcas naturais 

 

Utilizou-se a identificação fotográfica dos espécimes de B. martinsi para 

analisar o número de indivíduos que utilizavam as cavidades e verificar o uso contínuo 

e a existência de fidelidade dos espécimes por cavidades naturais específicas, além 

da existência de deslocamento entre as cavidades. Diversos estudos já utilizaram 

marcas naturais dos anuros, verificando a viabilidade de utilização do método de 

identificação fotográfica (KENYON; PHILLOTT; ALFORD, 2009; DEL LAMA et al., 

2011) e visando analisar aspectos demográficos das espécies (MIRANDA et al., 

2005). Os espécimes de B. martinsi possuem marcas naturais distintas localizadas no 

dorso e membros, constituídas por manchas claras de tamanho, forma e tons diversos 

(Figura 3) (BOKERMANN, 1964), tornando a técnica de identificação fotográfica dos 

indivíduos aplicável à espécie e vantajosa em termos de conservação e bem-estar 

animal, pois não causa danos físicos aos espécimes (MIRANDA et al., 2005; CAORSI; 

SANTOS; GRANT, 2010; DEL LAMA et al., 2011).  

O método de reconhecimento individual consistiu em fotografar, durante cada 

amostragem, as marcas naturais do dorso e dos membros de cada espécime, usando 

uma câmera fotográfica digital. Posteriormente, as fotografias foram transferidas para 



um banco de imagens, em um computador, e a identificação dos espécimes ocorreu 

através da comparação visual das imagens registradas. 

 

 

Figura 3. Marcas naturais distintas localizadas no dorso e membros de 
espécimes de Bokermannohyla martinsi. Autor: Maurício C. M. de Andrade. 
 

2.4 Determinação etária e sexual 

 

A determinação etária e sexual dos espécimes foi realizada para verificar a 

variação sazonal do número de indivíduos imaturos e adultos (machos e fêmeas) que 

utilizaram as cavidades durante o estudo. Para determinar o sexo e o desenvolvimento 

etário, foi medido o comprimento rosto-cloacal (CRC) dos espécimes capturados e 

verificado a hipertrofia dos músculos dos antebraços e o prepólex ossificado, 

presentes somente nos machos adultos (BOKERMANN, 1964; DA SILVA LIMA et al., 

2013; DE MAGALHÃES et al., 2018). Assim, os indivíduos que possuíam prepólex 

ossificado e antebraços robustos foram considerados machos adultos (Figura 4). 

Foram considerados fêmeas adultas, aqueles indivíduos que possuíam antebraços 

sem hipertrofia dos músculos, prepólex cartilaginoso e CRC igual ou maior que 56 

milímetros, referente ao menor valor do CRC encontrado em um macho adulto. Os 

indivíduos com CRC menor que 56 milímetros foram considerados imaturos, com sexo 



indeterminado. Após o registro fotográfico e caracterização individual, cada anuro foi 

solto no mesmo local onde foi capturado. 

 

 

Figura 4. (A) Indivíduo macho de Bokermannohyla martinsi com hipertrofia dos 
músculos dos antebraços e prepólex ossificados (setas). (B) Indivíduo fêmea 
com antebraços sem hipertrofia dos músculos e prepólex cartilaginosos (setas). 
Autor: Júlio C. R. Costa. 
 
 
2.5 Recapturas e recrutamentos 

 

 Os recrutamentos foram registrados para verificar a entrada de novos 

indivíduos nas cavidades. Já as recapturas, para verificar a persistência ou fidelidade 

dos indivíduos nas cavidades ao longo do estudo.  Os espécimes capturados no 

inverno de 2017 serviram de linha de base para computar os números de indivíduos 

recapturados e recrutados por estação. Assim, os recrutamentos e as recapturas 

foram computados considerando o registro de novos espécimes e o número de 

indivíduos recapturados por estação, respectivamente. 

 

2.6  Estabilidade ambiental das cavidades 

 

A estabilidade ambiental das cavidades foi avaliada visando verificar a 

aplicabilidade do índice de estabilidade ambiental (IEA) às cavidades ferruginosas e 

verificar a existência de predileção de B. martinsi por cavidades mais estáveis 

ambientalmente. O IEA foi desenvolvido por Ferreira (2004) e foi utilizado para 

verificar a estabilidade ambiental em cavidades carbonáticas e em tubos de lavas nas 



Ilhas Canárias e para verificar a relação de comunidades de invertebrados com o 

índice. 

O ambiente subterrâneo possui uma maior estabilidade ambiental comparado 

aos ambientes externos, estando relacionada basicamente com a ausência 

permanente de luz, menor variação térmica e umidade elevada (FERREIRA, 2004; 

PELLEGRINI et al., 2016). As cavernas mostram variação na estabilidade ambiental, 

pois existem desde cavidades muito isoladas, que apresentam maior estabilidade, até 

cavidades cujo ambiente é praticamente controlado pelo regime climático externo, 

apresentando menor estabilidade (FERREIRA, 2004; PELLEGRINI et al., 2016). 

Grandes cavernas com pequenas entradas são mais estáveis do que pequenas 

cavernas com grandes entradas pois possuem um ambiente interno menos 

influenciado pelo ambiente externo (FERREIRA, 2004; PELLEGRINI et al., 2016). 

O índice de estabilidade ambiental mede a interferência externa no ambiente 

da caverna, levando em consideração o tamanho da caverna e o número, tamanho e 

distribuição espacial das entradas (FERREIRA, 2004; BENTO et al., 2016; 

PELLEGRINI et al., 2016). Para testar a aplicabilidade em cavidades ferruginosas, 

comparou-se o IEA à amplitude topoclimática média (ATM) da cavidade. A ATM é 

calculada pela média dos valores de amplitude média de temperatura (AMT) e a 

amplitude média de umidade (AMU), que correspondem aos valores de desvio padrão 

da temperatura e da umidade de cada cavidade, respectivamente. Assim, assumiu-se 

que quanto menores os valores da amplitude topoclimática média, maiores os valores 

de estabilidade ambiental das cavidades. 

O IEA é mensurado, para cavidades que possuem apenas uma entrada, pelo 

logaritmo natural da razão entre a extensão total da cavidade (ET) e a extensão de 

sua entrada (EE) (FERREIRA, 2004; PELLEGRINI et al., 2016). A medida utilizada 

para aferir a ET foi o desenvolvimento linear (DL), que é obtido medindo a distância 

ao longo dos eixos orientados paralelamente às direções longitudinais de todas as 

galerias e abismos contínuos, quaisquer que sejam as suas inclinações (CHABERT; 

WATSON, 1981). O DL e a extensão das entradas das cavidades foram mensurados 

com uma trena digital com alcance de 0,05 a 200 metros e menor unidade do visor de 

0,1 mm. A fórmula para cavidades com apenas uma entrada é: 

 



 

 

Onde: 

IEA – Índice de Estabilidade Ambiental; 

ET – Extensão total da cavidade; 

EE – Extensão da entrada da cavidade. 

 

Para cavidades com mais de uma entrada, o IEA é mensurado pelo logaritmo 

natural da razão entre extensão total da caverna e o somatório das extensões de suas 

entradas, com posterior divisão desse produto pela razão da média das distâncias 

entre uma entrada qualquer e as demais entradas, dividido pelo desenvolvimento 

linear da cavidade, conforme a fórmula mostrada a seguir (FERREIRA, 2004; 

PELLEGRINI et al., 2016): 

 

 

 

Onde: 

IEA – Índice de Estabilidade Ambiental; 

ET – Extensão total da cavidade; 

EE - Somatório das extensões das entradas da cavidade; 

NE – Número de entradas; 

DEE – Média da distância entre as entradas tomadas a partir de uma entrada 

referencial. 

Quanto maior o valor do IEA, maior a estabilidade ambiental da cavidade 

(FERREIRA, 2004; PELLEGRINI et al., 2016). 

 

 

 

 



2.7 Temperatura, umidade relativa do ar e precipitação pluviométrica 

 

A temperatura e umidade internas das cavidades foram mensuradas com 

objetivo de verificar a predileção da espécie por cavidades com condições climáticas 

específicas. A temperatura, umidade e pluviometria externas foram mensuradas 

visando verificar o uso das cavidades associado à variação sazonal externa desses 

fatores. 

Um termo-higrômetro digital (marca AKSO, modelo AK174) foi colocado em um 

ponto central de cada cavidade, próximo ao piso, para medições sazonais de 

temperatura e umidade, coincidindo com o local em que a maioria dos indivíduos se 

encontrava na cavidade. Um aparelho também foi colocado no ambiente externo de 

cada área (Figura 5). Os termo-higrômetros foram instalados no primeiro dia de cada 

campanha e retirados no 15º dia, realizando medidas a cada meia hora. Para as 

análises, foram considerados os valores médios e de desvio padrão (amplitude) da 

temperatura e umidade dos 15 dias amostrados. 

Os índices de precipitação pluviométrica foram obtidos da estação 

meteorológica instalada na Reserva Particular do Patrimônio Natural Santuário do 

Caraça, sendo utilizados nas análises os valores médios referentes aos dez dias 

anteriores a cada amostragem de indivíduos. 

 
 

 

Figura 5. Termo-higrômetro digital e aparato de proteção do equipamento 
utilizados durante o monitoramento realizado na Serra do Gandarela (A). Termo-
higrômetros instalados dentro (B) e fora das cavidades (C). Autor: Maurício C. 
M. de Andrade. 
 

 



2.8 Distância em relação à entrada, altura em relação ao solo, luminosidade e 

atividade dos indivíduos 

 

A distância em relação à entrada, a altura em relação ao solo e a luminosidade 

do local onde os indivíduos se encontravam na cavidade foram aferidas com objetivo 

de verificar os locais de predileção da espécie dentro das cavidades. A atividade dos 

indivíduos foi estudada para verificar a existência de variação sazonal na atividade da 

espécie nas cavidades. A distância em relação à entrada e a altura em relação ao solo 

foram aferidas durante as amostragens com uma trena digital com alcance de 0,05 a 

200 metros e menor unidade do visor de 0,1 mm. 

A luminosidade de cada setor das cavidades foi determinada previamente com 

a finalidade de padronizar a coleta de dados. Assim, a luminosidade dos setores das 

cavidades foi classificada em uma das três categorias: (1) zona de entrada ou eufótica: 

região caracterizada pela incidência direta de luz solar; (2) zona disfótica ou de 

penumbra: região que recebe luz solar indiretamente; e (3) zona afótica: região com 

completa ausência de luz (SOARES et al., 2013). Das dez cavidades amostradas, as 

três cavidades com maior desenvolvimento linear foram as únicas que apresentaram 

alguns setores classificados como zona afótica. As demais cavidades não 

apresentaram setores classificados como zona afótica, predominando a zona 

disfótica. 

A atividade dos indivíduos foi aferida durante as amostragens, sendo 

classificados como ativos aqueles que apresentavam membros afastados do corpo e 

movimentação ao estímulo da luz. Foram classificados como inativos, os indivíduos 

que apresentavam membros encolhidos, com mãos e pés posicionados sob o corpo 

e ausência de movimentação ao estímulo da luz. 

 

2.9 Análises estatísticas 

 

Para explicar a variação sazonal do número de indivíduos de B. martinsi 

utilizando cavidades ao longo do estudo, foram utilizados testes Qui-quadrado para 

verificar a variação de adultos, machos, fêmeas, imaturos e do número total de 

indivíduos entre as estações do ano (R CORE TEAM, 2016). O mesmo teste foi 

utilizado para verificar a variação de indivíduos ativos e inativos entre os períodos seco 

(outono e inverno) e chuvoso (primavera e verão). 



Para verificar a relação entre o índice de estabilidade ambiental e a amplitude 

topoclimática média de cada cavidade, optou-se por utilizar a regressão linear simples 

(R CORE TEAM, 2016), mesmo teste utilizado por Ferreira (2004), permitindo assim 

comparar os resultados deste estudo com os obtidos em cavidades carbonáticas e 

tubos de lavas. Utilizou-se o teste de Spearman para relacionar o número médio de 

indivíduos amostrados ao índice de estabilidade ambiental de cada cavidade (R 

CORE TEAM, 2016). 

Foram utilizados modelos lineares generalizados (GLMs) (família 

Quasipoisson) para analisar a relação entre o número de indivíduos registrados nas 

cavidades e as variáveis climáticas (temperatura e umidade interna média e desvio 

padrão) de cada cavidade. Foram construídos modelos com todas as variáveis 

climáticas juntas e em diferentes combinações. Foram utilizados GLMs (família 

Poisson) também para analisar a relação entre o número médio de indivíduos 

registrados nas cavidades e variáveis pluviométricas e para analisar a relação entre o 

número de indivíduos registrados nas cavidades e variáveis descritoras da 

temperatura e umidade externas. Os modelos foram construídos utilizando-se o 

pacote RT4Bio (REIS; OLIVEIRA; BORGES, 2015) na plataforma R (R CORE TEAM, 

2016). 

Utilizou-se a análise de variância não-paramétrica (Teste Kruskal-Wallis) para 

verificar a existência de variação na distância dos indivíduos em relação à entrada 

mais próxima entre as estações do ano e de acordo com o sexo e estágio de 

desenvolvimento (R CORE TEAM, 2016). Utilizou-se a ANOVA para verificar a 

existência de variação da altura dos indivíduos em relação ao solo, levando em 

consideração as estações do ano e o sexo dos indivíduos. Essa análise foi feita com 

o pacote car (FOX; WEISBERG, 2019) na plataforma R (R CORE TEAM, 2016). 

 

2.10 Ética e permissões 

 

Este trabalho foi realizado com a aprovação do Comitê de Ética no Uso de 

Animais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (CEUA/ PUC Minas) – 

Protocolo de número 016/2017, e com a permissão do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) – Licenças SISBIO números 53735-1 e 

53735-2. 

 



3 RESULTADOS 

 

Foram realizados 381 registros de indivíduos e identificados 94 espécimes de 

Bokermannohyla martinsi, registrados em sete cavidades, sendo as três cavidades da 

área 2 e quatro cavidades da área 1. Não houve registro de indivíduos em três 

cavidades da área 1. A cavidade com maior número de espécimes registrados foi a 

Gand-008, com 39, seguida pelas cavidades Gand-096 e SG-51, ambas com registro 

de 20 espécimes (Tabela 2). As cavidades SG-16, SG-51, Gand-056, Gand-096 e 

Gand-008 apresentaram registros de indivíduos em todas as estações amostradas. 

 
 
Tabela 2. Número de espécimes de Bokermannohyla martinsi registrados em 
cada cavidade e por estação do ano no Parque Nacional da Serra do Gandarela 
no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018. 
 

Nome da 
cavidade 

Área NE* 
Inverno/ 

2017 
Primavera/ 

2017 
Verão/ 
2018 

Outono/ 
2018 

Inverno/ 
2018 

Apol-25 1 3 0 0 1 3 2 
SG-16 1 11 5 5 3 2 2 
SG-20 1 3 1 2 0 1 1 
SG-51 1 20 8 7 3 11 11 
SG-17 1 0 0 0 0 0 0 
SG-18 1 0 0 0 0 0 0 
SG-19 1 0 0 0 0 0 0 

Gand-056 2 5 2 1 3 1 1 
Gand-096 2 20 12 8 9 12 7 
Gand-008 2 39 16 14 13 17 8 

TOTAL   44 37 32 47 32 
*NE: Número de espécimes registrados em cada cavidade. 

 

 

Dos 94 espécimes identificados, sete foram registrados em duas cavidades, 

apresentando deslocamento entre cavidades durante o estudo. Na área 1, dois 

indivíduos se deslocaram da cavidade SG-20 para a cavidade SG-16 durante a 

primavera e o verão. A distância entre essas cavidades é de 115 metros, sendo a 

maior distância de deslocamento registrada entre cavernas. Na área 2, três indivíduos 

se deslocaram entre as cavidades Gand-056 e Gand-008, que estão a 12 metros de 

distância. Na mesma área, ocorreu também deslocamento de dois indivíduos entre as 

cavidades Gand-096 e Gand-008, com distância de nove metros entre elas. Os 



deslocamentos na área 2 ocorreram no verão e outono. Nenhum deslocamento de 

espécime foi registrado entre as cavidades das duas áreas. 

O inverno e o outono apresentaram os maiores números de espécimes 

amostrados, sendo 69 e 46 respectivamente. Já a primavera e o verão apresentaram 

36 e 32 espécimes amostrados respectivamente. Em relação ao número de registros 

de indivíduos, o inverno e o outono apresentaram o maior número, com 175 e 91 

respectivamente, e a primavera e o verão os menores, com 53 e 62 registros 

respectivamente (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3. Número de espécimes e de registros de indivíduos de 
Bokermannohyla martinsi amostrados por estação em cavidades naturais no 
Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e 
agosto de 2018. 
 

Estação Nº espécimes Nº registros 
Inverno 69 175 

Primavera 36 53 
Verão 32 62 

Outono 46 91 
 
 
 
Determinação etária e sexual 

O número de adultos foi maior que o de imaturos na primavera, verão e inverno, 

ocorrendo o aumento do número de imaturos no outono, superando assim o número 

de adultos (Figura 6). O teste chi-quadrado mostrou que o número total de indivíduos, 

o de adultos e o de imaturos variaram significativamente entre as estações do ano, ao 

contrário do número de machos e fêmeas (Tabela 4; Figura 7). O número de adultos 

foi maior no inverno, comparado às demais estações (Figura 6). Já o número total de 

indivíduos e o número de imaturos foram maiores no outono e no inverno e menor na 

primavera e no verão (Tabela 4). 

 

 



 

Figura 6. Número de indivíduos adultos e imaturos de Bokermannohyla martinsi 
amostrados por estação em cavidades naturais no Parque Nacional da Serra do 
Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018. 
 
 
Tabela 4. Registros sazonais do número total de indivíduos, de machos, de 
fêmeas e de indivíduos imaturos de Bokermannohyla martinsi amostrados em 
cavidades naturais no Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre 
agosto de 2017 e agosto de 2018, seguido pelos resultados do teste chi-
quadrado comparando as estações (x², gl=3). 
 

Classe etária e 
sexual 

Inverno Primavera Verão Outono x² p 

N° adultos 44 28 24 26 8,23 0,04 
Nº machos 26 19 15 15 4,31 0,23 
Nº fêmeas 18 9 9 11 4,66 0,20 

Nº imaturos 25 8 8 20 14,61 0,002 
Nº total 69 36 32 46 18,03 <0,001 

 
 

 

Figura 7. Número de indivíduos machos, fêmeas e imaturos de Bokermannohyla 
martinsi amostrados por estação em cavidades naturais no Parque Nacional da 
Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018. 

0

10

20

30

40

50

Primavera Verão Outono Inverno

Adultos Imaturos

0

5

10

15

20

25

30

Inverno Primavera Verão Outono

Macho Fêmea Imaturo



Recapturas e recrutamentos 

Doze espécimes (13%) foram registrados em quatro estações (Figura 8), nove 

espécimes (10%) foram registrados em três estações, 38 (40%) em duas estações e 

35 (37%) em uma estação. As maiores cavidades apresentaram os maiores valores 

de recaptura e recrutamento (Tabelas 5 e 6). O número de espécimes recapturados 

foi decrescente desde a primavera até o inverno subsequente (Tabela 5). O 

percentual médio de espécimes capturados em uma estação e recapturados na 

estação seguinte é de 58%. O número de espécimes recrutados foi crescente da 

primavera até o outono, decaindo no inverno (Tabela 6). O verão e o outono foram as 

estações que apresentaram os maiores números de espécimes recrutados (Tabela 

6). O número de adultos recrutados ocorreu de forma crescente entre a primavera e o 

outono, não sendo recrutado nenhum no inverno. Já o número de imaturos recrutados 

foi maior no verão e no outono, e menor no inverno e na primavera (Tabela 6; Figura 

9). 

 

 

 

Figura 8. Exemplo de indivíduo de Bokermannohyla martinsi capturado na 
cavidade SG-51 do Parque Nacional da Serra do Gandarela em todas as estações 
do ano: A) capturado em setembro de 2017 (inverno); B) recapturado em outubro 
de 2017 (primavera); C) recapturado em março de 2018 (verão); D) recapturado 
em junho de 2018 (outono); e recapturado em agosto de 2018 (inverno). Autor: 
Júlio C. R. Costa. 
 

 

 



Tabela 5. Número de espécimes de Bokermannohyla martinsi recapturados por 
estação em cavidades naturais do Parque Nacional da Serra do Gandarela no 
período entre agosto de 2017 e agosto de 2018. 
 

Nome da caverna 
Nº espécimes 
capturados no 

inverno 

Nº espécimes recapturados/ estação 

Primavera Verão Outono Inverno 

Gand-008 16 10 6 4 0 

Gand-096 12 8 7 6 5 

SG-51 8 6 2 1 1 

SG-16 5 2 2 0 1 

Gand-056 2 1 1 1 1 

SG-20 1 1 0 0 0 

Total 44 28 17 12 7 

Obs.: As cavidades SG-17, SG-18 e SG-19 não constam na tabela pois não foram registrados 
indivíduos nas mesmas. Nenhum espécime foi recapturado na cavidade Apol-25. 

 

 

Tabela 6. Número de indivíduos adultos (AD) e imaturos (IM) de Bokermannohyla 
martinsi recrutados por estação nas cavidades naturais do Parque Nacional da 
Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018. 
 

Nome da 
cavidade 

Nº espécimes recrutados 

Total Primavera Verão Outono Inverno 

AD IM AD IM AD IM AD IM 

Gand-008 2 2 2 4 3 6 0 2 21 

SG-51 1 0 0 0 2 7 0 2 11 

SG-16 1 1 1 1 0 0 0 1 5 

Gand-096 0 0 1 1 3 3 0 0 8 

SG-20 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

Apol-25 0 0 0 1 0 2 0 0 3 

Gand-056 1 0 2 0 0 0 0 0 3 

Total 5 4 6 7 8 19 0 5 54 

Obs.: As cavidades SG-17, SG-18 e SG-19 não constam na tabela pois não foram registrados 
indivíduos nas mesmas. 
 

 



 

Figura 9. Número de indivíduos adultos e imaturos de Bokermannohyla martinsi 
recrutados por estação em cavidades naturais do Parque Nacional da Serra do 
Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018. 
 

 

 

Índice de estabilidade ambiental 

Os valores do IEA variaram de 0,29 a 2,58 nas cavidades ferruginosas 

estudadas (Tabela 7). Ferreira (2004) obteve valores que variaram de -0,44 (cavidade 

calcária do Abrigão, Pains, MG, Brasil) até 7,52 (tubo de lava Felipe Reventón, 

Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha). Os valores da amplitude topoclimática média 

(ATM) e do índice de estabilidade ambiental (IEA) das cavidades mostraram uma 

relação negativa e significativa (F1,8=10,69; R=-0,756; p=0,011) (Figura 10). 

Encontrou-se uma forte correlação positiva entre o número de espécimes amostrados 

e o índice de estabilidade ambiental (rho=0,975; p<0,001) (Figura 11). 
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Tabela 7: Número de espécimes de Bokermannohyla martinsi amostrados, 
amplitude média de temperatura (AMT), amplitude média de umidade (AMU), 
amplitude topoclimática média (ATM) e índice de estabilidade ambiental (IEA) 
das cavidades naturais do Parque Nacional da Serra do Gandarela no período 
entre agosto de 2017 e agosto de 2018. 
 

Cavidade Nº espécimes AMT AMU ATM IEA 
SG-16 11 1,04 1,23 1,13 1,89 

Apol-25 3 0,87 1,21 1,04 1,41 
SG-18 0 1,08 1,88 1,48 0,89 
SG-17 0 1,67 4,22 2,94 0,29 
SG-19 0 0,75 1,48 1,11 0,9 
SG-20 3 1,23 2,83 2,03 1,04 
SG-51 20 0,16 0,40 0,28 2,58 

Gand-056 5 0,61 3,32 1,96 1,77 
Gand-096 20 0,85 2,06 1,45 1,91 
Gand-008 39 0,50 0,94 0,72 2,66 

 

 

 

Figura 10: Relação entre a amplitude topoclimática média (ATM) e o índice de 
estabilidade ambiental (IEA) das cavidades amostradas no Parque Nacional da 
Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018. 
 
 



 

Figura 11: Relação entre o índice de estabilidade ambiental (IEA) das cavidades 
amostradas no Parque Nacional da Serra do Gandarela e o número de indivíduos 
de Bokermannohyla martinsi amostrados no período entre agosto de 2017 e 
agosto de 2018. 
 
 
 

Variáveis climáticas internas 

 

A Tabela 8 mostra o número médio de indivíduos amostrados e as variáveis 

climáticas internas (temperatura e umidade média e desvio padrão) de cada cavidade.  

O modelo selecionado, que mostrou o melhor poder de explicação, incluiu as variáveis 

umidade interna média e seu desvio padrão, explicando em 64% (R²=0,643; p=0,028) 

a ocorrência dos indivíduos nas cavidades. Separadamente, a umidade média 

explicou em 34,6% (R²=0,346; p=0,036) e o desvio padrão da umidade em 29,7% 

(R²=0,297; p=0,048). A temperatura média e seu desvio padrão não apresentaram 

poder de explicação e não foram incluídas no modelo selecionado. 

 

 

 



Tabela 8: Número médio de indivíduos de Bokermannohyla martinsi registrados 
(NMI), média e desvio padrão (SD) da temperatura interna (TI), média e desvio 
padrão (SD) da umidade interna (UI) das cavidades naturais amostradas no 
Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e 
agosto de 2018. 
 

Cavidade NMI TI ºC (média ± SD) UI % (média ± SD) 

SG-16 2,88 15,26 ± 1,04 99,19 ± 1,23 
Apol-25 1,88 15,35 ± 0,87 99,39 ± 1,21 
SG-18 0,00 15,26 ± 1,08 98,25 ± 1,88 
SG-17 0,00 15,23 ± 1,67 95,37 ± 4,22 
SG-19 0,00 15,88 ± 0,75 98,70 ± 1,48 
SG-20 1,13 14,91 ± 1,23 96,84 ± 2,83 
SG-51 11,88 19,41 ± 0,16 99,82 ± 0,40 

Gand-056 2,13 17,16 ± 0,61 96,64 ± 3,32 
Gand-096 14,00 15,82 ± 0,85 97,19 ± 2,06 
Gand-008 19,75 16,36 ± 0,50 99,24 ± 0,94 

 

 

 

Variáveis climáticas externas 

O índice de precipitação pluviométrica (Tabela 9) explicou em 30,76% 

(R²=0,3076; p=0,004) a variação do número de indivíduos nas cavidades ao longo do 

ano (Figura 12). Não se encontrou um modelo que explicasse a relação entre 

temperatura e umidade externas e o número de indivíduos registrados nas cavidades. 

O menor valor da temperatura externa foi de 7ºC, registrado no inverno, e o maior 

valor foi de 36,2ºC, registrado na primavera. O menor valor da umidade relativa do ar 

foi de 19,9%, registrado no início da primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 9: Número de indivíduos de Bokermannohyla martinsi amostrados (NI) e 
índices de precipitação pluviométrica (IPP) referentes às médias dos dez dias 
anteriores às 24 amostragens de indivíduos realizadas nas cavidades naturais 
do Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e 
agosto de 2018. 
 

Amostragem NI IPP (mm) Amostragem NI IPP (mm) 
1 28 0 13 23 3,56 
2 25 0 14 19 10,27 
3 35 0 15 14 19,66 
4 10 2,92 16 17 5,03 
5 22 1,59 17 22 7,61 
6 22 0 18 28 0,7 
7 11 8,81 19 19 0 
8 7 11,25 20 19 0 
9 2 15,79 21 20 0 
10 8 4,93 22 14 6,96 
11 18 14,93 23 15 0,3 
12 11 3,22 24 20 1,3 

 

 

Figura 12: Relação entre o índice de precipitação pluviométrica (IPP) e o número 
de indivíduos de Bokermannohyla martinsi amostrados em cavidades naturais 
do Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e 
agosto de 2018. 



Luminosidade 

Foram realizados 381 registros dos indivíduos, sendo que 362 (95%) se 

encontravam na zona disfótica, 19 (5%) na zona afótica e nenhum indivíduo foi 

registrado na zona eufótica das cavidades. 

 

Distância em relação à entrada e altura em relação ao solo 

 Não foi observada variação significativa do valor médio das distâncias dos 

espécimes em relação à entrada, seja entre as estações do ano (p=0,65) ou entre os 

sexos dos indivíduos (p=0,69) (Tabelas 10 e 11; Figuras 13 e 14). Os outliers 

encontrados se devem ao registro de indivíduos na cavidade SG-51, sendo que a 

maioria foi encontrada na zona afótica da cavidade. 

 

 

Tabela 10. Valores médios da distância dos indivíduos (DMI) de 
Bokermannohyla martinsi em relação à entrada e da altura dos indivíduos (AMI) 
em relação ao solo, em cada estação do ano, nas cavidades amostradas do 
Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e 
agosto de 2018. 
 

Estação DMI (m) AMI (m) 
Inverno 7,40 ± 3,47 1,62 ± 0,56 

Primavera 7,31 ± 4,50 1,34 ± 0,59 
Verão 7,54 ± 5,29 1,23 ± 0,42 

Outono 6,92 ± 2,50 1,66 ± 0,62 
Geral 7,28 ± 3,69 1,54 ± 0,58 

 
 
 

Tabela 11. Valores médios da distância dos indivíduos (DMI) machos, fêmeas e 
imaturos de Bokermannohyla martinsi em relação à entrada e da altura dos 
indivíduos (AMI) em relação ao solo das cavidades naturais do Parque Nacional 
da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 2018. 
 

Sexo Distância média da entrada (m) Altura média do solo (m) 

Macho 7,01 ± 3,55 1,55 ± 0,55 
Fêmea 7,98 ± 4,43 1,67 ± 0,55 
Imaturo 7,05 ± 3,12 1,31 ± 0,53 

 

 

 



 

Figura 13: Variação, em cada estação do ano, das distâncias dos indivíduos de 
Bokermannohyla martinsi em relação à entrada mais próxima das cavidades 
naturais do Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 
2017 e agosto de 2018. 
 
 

 

Figura 14: Variação das distâncias dos indivíduos imaturos, machos e fêmeas 
de Bokermannohyla martinsi em relação à entrada mais próxima das cavidades 
naturais do Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 
2017 e agosto de 2018. 



Os indivíduos apresentaram valor médio das alturas em relação ao solo maior 

no outono e inverno, quando comparados à primavera e ao verão (Tabela 12; Figura 

15). Os indivíduos imaturos apresentaram valor médio das alturas em relação ao solo 

menor, quando comparados a machos e fêmeas. (Tabela 13; Figura 16). 

 
 
Tabela 12. Análise de variância (ANOVA), em cada estação do ano, da altura dos 
indivíduos de Bokermannohyla martinsi em relação ao solo das cavidades 
naturais do Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 
2017 e agosto de 2018. 
 

Fonte 
Graus de 

liberdade (gl) 

Soma dos 

quadrados (SQ) 

Quadrado 

médio 
Razão-F Valor de P 

Entre grupos 3 4,45 1,4847 4,699 0,00353 

Dentro de grupos 

(resíduo) 
170 53,71 0,3159   

Total 173 58,16    

 

 

 

Figura 15: Variação da altura dos indivíduos de Bokermannohyla martinsi em 
relação ao solo, em cada estação do ano, das cavidades naturais do Parque 
Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 
2018. 



Tabela 13. Análise de variância (ANOVA) da altura dos indivíduos imaturos, 
machos e fêmeas de Bokermannohyla martinsi em relação ao solo das 
cavidades naturais do Parque Nacional da Serra do Gandarela no período entre 
agosto de 2017 e agosto de 2018. 
 

Fonte 
Graus de 

liberdade (gl) 

Soma dos 

quadrados (SQ) 

Quadrado 

médio 
Razão-F Valor de P 

Entre grupos 2 3,1 1,5502 5,156 0,00675 

Dentro de grupos 

(resíduo) 
162 48,7 0,3006   

Total 164 51,8    

 

 

 

 

Figura 16: Variação da altura dos indivíduos imaturos, machos e fêmeas de 
Bokermannohyla martinsi em relação ao solo das cavidades naturais do Parque 
Nacional da Serra do Gandarela no período entre agosto de 2017 e agosto de 
2018. 
 

 

 



Atividade dos indivíduos 

O número de indivíduos ativos e inativos variou significativamente entre os 

períodos de chuva e seco (x²= 7,76; p=0,005). Os indivíduos mostraram-se mais 

inativos durante o período de seca, comparado ao período chuvoso (Figura 17). 

 

 

 

Figura 17: Número de indivíduos de Bokermannohyla martinsi ativos e inativos 
nas cavidades naturais do Parque Nacional da Serra do Gandarela nos períodos 
seco e de chuva, entre agosto de 2017 e agosto de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





4 DISCUSSÃO 
 

Foi constatado o uso constante de cavidades naturais ferruginosas na Serra do 

Gandarela por Bokermannohyla martinsi, com quatro cavidades apresentando 

registros de indivíduos em todas as estações do ano e com 63% dos indivíduos sendo 

registrados em mais de uma estação do ano. Além disso, sete indivíduos foram 

registrados em todas as estações do ano, confirmando o uso das cavidades por 

indivíduos da espécie ao longo de um ano. O recrutamento de indivíduos nas 

cavidades foi maior no outono, coincidindo com o início da estação seca. A maioria 

dos indivíduos recrutados nesse período eram imaturos (70%), provenientes de 

nascimentos ocorridos no período chuvoso, mais favorável à reprodução. Inclusive, 

foram registrados indivíduos imaturos apresentando resquícios da cauda, presente na 

fase de girino e absorvida na fase de imago (Figura 18). As recapturas contínuas de 

vários indivíduos e os recrutamentos de indivíduos imaturos, principalmente, indicam 

uma dinâmica de uso constante das cavidades pela espécie. Dos 94 indivíduos 

registrados, 76 (81%) foram recapturados na mesma cavidade, mostrando certa 

fidelidade dos indivíduos por cavidades específicas. 

 

 

Figura 18: Indivíduo imaturo de Bokermannohyla martinsi apresentando 
resquício de cauda (seta). Foto: Maurício C. M. Andrade. 
 
 

O número total de indivíduos foi maior no outono e inverno. Isso se deve ao 

maior número de adultos no inverno e de imaturos no outono e inverno, período que 

existiu um maior recrutamento de imaturos e quando as condições externas estão 

desfavoráveis, levando os adultos a procurarem um microambiente mais favorável. 

Espino del Castillo et al. (2009) também observaram maior abundância de 



Eleutherodactylus longipes (Baird, 1859) em uma caverna do México na estação seca 

e menor abundância na estação chuvosa. O número de machos e fêmeas não variou 

significativamente entre as estações do ano, porém o número de machos foi maior 

que o de fêmeas durante todo o ano.  

Nenhuma evidência existe para o uso das cavidades estudadas como locais de 

reprodução por B. martinsi devido ao posicionamento altimétrico e a inexistência de 

cursos d’água nessas cavidades. Porém, já foram observados indivíduos da espécie 

em cavidades dolomíticas e quartzíticas com presença de cursos d’água perenes nas 

Serras do Gandarela e do Caraça, podendo, portanto, ocorrer reprodução nessas 

cavidades. O fato de B. martinsi utilizar menos as cavidades na primavera e no verão 

pode ser explicado pela necessidade da espécie em ter que buscar, no meio externo, 

ambientes lóticos para se reproduzir. Na área 1, os possíveis locais de reprodução da 

espécie se encontram a uma distância de aproximadamente 120 a 180 metros das 

cavidades onde foi observada. Já na área 2, se encontram a aproximadamente 160 

metros. Nenhum deslocamento de espécime foi registrado entre cavidades das duas 

áreas, que se encontram cerca de mil metros de distância uma da outra. Esses dados 

corroboram com a distância encontrada, para anfíbios, entre os habitats úmidos de 

reprodução e os habitats terrestres, que variaram de 159 a 290 metros (SEMLITSCH; 

BODIE, 2003). 

Encontrou-se uma forte relação inversa entre os índices de estabilidade 

ambiental e as amplitudes topoclimáticas das cavidades estudadas, demonstrando a 

consistência e representatividade do índice para cavidades ferruginosas, assim como 

demonstrado por Ferreira (2004) para cavidades carbonásticas. Conforme categorias 

adotadas por Ferreira (2004), as cavidades com valor de IEA inferior a 1,00 não 

apresentam zona afótica, sofrendo grande influência proveniente do meio epígeo. 

Corroborando, as três cavidades que apresentaram valores de IEA menores que 1,00, 

não possuem zona afótica. Segundo o mesmo autor, cavidades com valores de 

estabilidade ambiental entre 1,00 a 3,50 são consideradas como tendo estabilidade 

moderada, possuindo extensas zonas disfóticas. Essa informação vem de encontro 

ao que foi observado no presente estudo, com predomínio da zona disfótica nas 

cavidades estudadas, mostrando mais uma vez a adequação do índice às cavidades 

ferruginosas. O índice de estabilidade ambiental apresentou também alta correlação 

positiva com o número de indivíduos amostrados por cavidade, mostrando que B. 

martinsi prefere cavidades mais estáveis. Não foram registrados indivíduos da espécie 



nas cavidades com menor IEA, mostrando mais uma vez a preferência da espécie por 

cavidades de maior estabilidade ambiental. Normalmente as cavernas mais profundas 

são mais protegidas contra o ambiente externo, diminuindo a taxa de desidratação 

dos anfíbios e permitindo uma melhor manutenção do balanço hídrico (WELLS, 2010). 

As cavidades estudadas que apresentaram maior umidade relativa do ar e 

menor variação da umidade foram as que apresentaram maior número de indivíduos 

registrados. Espino del Castillo et al. (2009) observaram que Eleutherodactylus 

longipes busca, dentro da caverna, locais de maior umidade. Lunghi; Manenti; Ficetola 

(2014) verificaram uma associação maior das espécies de anfíbios às cavernas 

profundas e com características ambientais específicas, com alta umidade relativa e 

presença de paredes úmidas. Biswas (2014) verificou que a alta umidade e os fatores 

geofísicos relativamente estáveis das cavidades são um dos fatores que atraem 

espécies oportunistas para explorar os ambientes cavernícolas. Em um estudo de 

monitoramento, utilizando cavidades artificiais, Lüddecke (2003) verificou que a rã 

Rheobates palmatus (Werner, 1899) ocupou com maior frequência cavidades 

grandes, escuras e úmidas, enquanto cavidades menores foram menos usadas ou 

ignoradas. O uso de abrigos, com umidade alta, promove a condensação de água 

sobre a superfície corpórea dos anfíbios, que é absorvida, contribuindo para a 

manutenção de um balanço hídrico e térmico adequados, principalmente em regiões 

onde não há disponibilidade de água livre por longos intervalos de tempo (TRACY; 

LAURENCE; CHRISTIAN, 2011). A manutenção da pele constantemente úmida 

também é imprescindível para a troca dos gases da respiração (PIMENTA et al., 

2014). Os valores médios e de variação da umidade interna explicaram em 64% a 

ocorrência dos indivíduos de B. martinsi nas cavidades. Outros fatores podem também 

estar relacionados ao uso das cavidades naturais por anuros, como disponibilidade 

de presas e baixa pressão de predação (BISWAS, 2014). Os valores de temperatura 

interna mínima e máxima registrados nas cavidades em que foram registrados anuros 

em todas as estações foram 9,5ºC e 20,7ºC, respectivamente, estando dentro dos 

valores mínimo e máximo de temperatura corporal voluntária registrados para 

Hilídeos, que são 3,8ºC e 33,7ºC (VITT; CALDWELL, 2013), mostrando que a 

temperatura interna das cavidades não apresentam uma limitação para a presença da 

espécie. 

A precipitação pluviométrica explicou em 31% a variação do número de 

indivíduos nas cavidades, com a espécie utilizando mais as cavidades em períodos 



menos chuvosos. Observou-se um maior uso das cavidades quando a estiagem foi 

mais intensa e menor uso quando as chuvas são mais frequentes, independente da 

época do ano. Importante ressaltar que os indivíduos não se ausentaram totalmente 

das cavidades em períodos de alto índice pluviométrico, em que o ambiente externo 

estava mais favorável, mostrando que existem outros fatores que explicam a 

permanência da espécie nas cavidades. A atividade dos anfíbios depende das 

condições climáticas e é mais intensa em períodos chuvosos (MAZEROLLE et al., 

2007), podendo variar também de uma noite para outra, de acordo com a presença 

ou ausência de chuva durante a tarde (POUGH; JANIS; HEISER, 2008). Na Serra do 

Caraça, onde os riachos são perenes, observou-se girinos de B. martinsi durante todo 

o ano apesar dos picos de abundância nos meses mais quentes e úmidos 

(ETEROVICK; BARATA, 2006). Isso mostra que, em locais onde as condições são 

favoráveis, a espécie apresenta reprodução prolongada. Já na Serra do Gandarela, 

os riachos presentes nas partes mais altas da serra são intermitentes, permitindo que 

a espécie reproduza quando as condições ambientais externas são favoráveis. 

Quando o clima não é adequado, algumas espécies precisam de abrigo, e as cavernas 

são um excelente abrigo durante períodos prolongados com clima inadequado 

(BONINI et al., 1999; LUNGHI; MANENTI; FICETOLA, 2014). 

Apesar da temperatura e a umidade externa não apresentarem relação com o 

registro do número de indivíduos nas cavidades, a temperatura externa máxima 

registrada no início da primavera foi de 36,2ºC, estando acima do valor máximo de 

tolerância para Hilídeo, que é de 33,7ºC (VITT; CALDWELL, 2013), e chegou-se a 

registrar 19,9% de umidade relativa do ar, valor considerado muito baixo para a 

manutenção da homeostasia hídrica dos anuros. O ambiente estável das cavernas é 

tamponado contra a dessecação, sugerindo que a caverna pode ser um importante 

refúgio contra rápidas flutuações ou extremos climáticos (RESETARITS JR, 1986). 

Portanto, a alta umidade e temperaturas amenas, presentes nas cavidades durante 

os períodos de clima adverso, criam um microambiente favorável para o uso dessas 

pela espécie. 

O aquecimento global tem causado o aumento da temperatura e o agravamento 

de secas no planeta, afetando de forma direta os microambientes utilizados pelos 

animais, levando diversas espécies a diminuírem sua área de distribuição e a 

realizarem migração ascendente, a procura de nichos em altitudes mais elevadas, em 

busca de ambientes mais amenos (COSTA; CARNAVAL; TOLEDO, 2012; PECL et 



al., 2017). Assim, as cavidades naturais situadas em regiões serranas podem 

constituir um importante microambiente para essas espécies se refugiarem e 

mitigarem os efeitos do aquecimento global, mantendo a viabilidade das populações 

(LUNGHI et al., 2018). Portanto, deve se buscar uma maior proteção desses 

ambientes, visando salvaguardar as espécies que deles dependem. 

Dentro das cavidades, a espécie teve predileção pela zona disfótica, de 

penumbra, que é caracterizada pela alta umidade e por temperaturas mais amenas 

(BISWAS, 2014). A influência externa nessa área é moderada e a abundância de 

espécies troglófilas e trogloxenas é mais alta (LUNGHI; MANENTI; FICETOLA, 2015, 

LUNGHI et al. 2017). A utilização, pelos anuros, de ambientes com menor incidência 

de luz já foi descrita para outras espécies (DUELLMAN; TRUEB, 1994; OSEEN; 

WASSERSUG, 2002; HIERT, 2008). Espino del Castillo et al. (2009) observaram que 

Eleutherodactylus longipes tem predileção por locais, dentro da caverna, que 

apresentam alguma luz difusa. Lunghi (2018) também descreveu maior abundância 

de Rana italica (Dubois, 1987), espécie de hábito noturno e com preferência por áreas 

crepusculares, em zona de penumbra das cavernas, o que coincide com os hábitos 

de B. martinsi. A utilização, pelos anuros, de ambientes com menor incidência de luz 

pode ser atribuída a uma diminuição no risco de predação por espécies que são 

orientadas visualmente (DUELLMAN; TRUEB, 1994; OSEEN; WASSERSUG, 2002; 

HIERT, 2008), além de poder estar relacionada à prevenção de condições climáticas 

mais severas, presentes próximas das entradas (HETEMA et al. 2012, EVERALL et 

al. 2015; LUNGHI et al., 2018). 

 Os indivíduos de B. martinsi apresentaram uma distância média, em relação à 

entrada mais próxima, de 7,28 metros. Nessa distância, geralmente existe presença 

de luz indireta, coincidindo com o achado acima, em que a maioria dos indivíduos se 

encontravam na zona disfótica. Observou-se também que os indivíduos da espécie 

possuem predileção por áreas específicas das cavidades, não havendo variação, 

entre as estações do ano, da distância dos indivíduos em relação a entrada mais 

próxima. Eleutherodactylus longipes (Baird, 1859) não apresentou variação na 

distribuição de ocorrência dentro da caverna entre as estações seca e chuvosa 

(ESPINO DEL CASTILLO et al., 2009). Os indivíduos apresentaram, no outono e 

inverno, maior valor médio da altura dos indivíduos em relação ao solo, coincidindo 

com o período de maior inatividade dos indivíduos e de maior uso das cavidades. Na 

primavera e no verão, os indivíduos mostraram-se proporcionalmente mais ativos, 



apresentando menor valor médio da altura dos indivíduos em relação ao solo. O hábito 

de descansar com os membros encolhidos e as mãos e os pés sob o corpo permitem 

aos anuros reduzir a superfície corporal exposta, evitando a perda de água 

(ETEROVICK; SAZIMA, 2004). Os indivíduos imaturos apresentaram menor valor 

médio de altura em relação ao solo, quando comparados aos indivíduos machos e 

fêmeas, podendo estar relacionado ao aprendizado e à menor habilidade de escalada 

por parte dos imaturos. A utilização de cavernas por Lithobates palustris (Leconte, 

1825) provavelmente está relacionada a pré-adaptações fisiológicas e de certas 

vantagens ecológicas dos hábitos da espécie (RESETARITS JR, 1986). Discos 

digitais, membranas interdigitais e cores de camuflagem são adaptações morfológicas 

características de algumas espécies de anuros que utilizam cavernas, além de 

possuírem hábito noturno (BISWAS, 2014; LURÍA-MANZANO; RAMÍREZ-BAUTISTA, 

2017), características presentes em B. martinsi. 

Este estudo, somado a outros, vem demonstrar que várias espécies de anuros 

fazem uso constante de cavernas e, portanto, não podem ser considerados animais 

acidentais (RESETARITS JR, 1986; FENOLIO; GRAENING; STOUT, 2005; LUNGHI; 

MANENTI; FICETOLA, 2014; BISWAS 2014; MATAVELLI et al., 2015;). O estudo 

mostra que B. martinsi é uma espécie criptozoica, que tem o hábito de utilizar 

cavidades naturais, e trogloxena. É possível que estudos futuros demonstrem sua 

reprodução e alimentação em cavernas, levando-a a ser classificada como troglófila. 

Isso mostra a necessidade de realização de mais pesquisas sobre o uso de cavidades 

naturais por anuros, objetivando entender o papel ecológico desses animais no 

ecossistema das cavernas. 

Com o avanço dos estudos que mostram o uso constante de cavidades por 

anuros e outros vertebrados, os estudos e diretrizes para o licenciamento ambiental 

devem levar em consideração a ecologia da caverna como um todo, não só o 

inventário de troglóbios e morcegos, como normalmente é realizado. O inventário e a 

ecologia da fauna de vertebrados e invertebrados devem ser bem conhecidos e 

estudados antes de se tomarem quaisquer decisões de supressão das cavidades ou 

impactos nas suas áreas de influência. Organismos não troglóbios são frequentes em 

cavernas, podem representar uma porção substancial da biomassa e são 

extremamente importantes para o funcionamento desse ecossistema (ROMERO, 

2009; LUNGHI; MANENTI; FICETOLA, 2014), podendo ser importantes para a 

sobrevivência dos troglóbios. Desconsiderá-los em estudos ecológicos e no processo 



de licenciamento ambiental que envolve cavernas pode comprometer o equilíbrio e os 

processos ecológicos já existente nesse ambiente. Praticamente toda a base trófica 

dos sistemas subterrâneos ferruginosos é proveniente dos ambientes externos 

adjacentes (VEADO et al., 2006; FERREIRA; OLIVEIRA; SILVA, 2015) e a remoção 

da vegetação no ambiente epígeo é, talvez, o principal impacto sobre as comunidades 

biológicas presentes nesses ecossistemas (MATAVELLI et al., 2015). 

O Quadrilátero Ferrífero é considerado uma das principais áreas de exploração 

de minério de ferro superficial do mundo (PINHEIRO et al., 2014). O extrativismo 

minerário promove uma completa alteração da paisagem, podendo levar à destruição 

de cavernas e do ambiente epígeo (JACOBI; CARMO, 2008). Portanto, levando em 

consideração os principais fatores que levaram B. martinsi a ser classificada como 

Quase Ameaçada, como endemismo e fragmentação de habitat, a autorização para 

supressão de cavidades e áreas adjacentes deve ser ponderada nos processos de 

licenciamento ambiental, evitando o agravamento da destruição dos habitats da 

espécie. 
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