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Cantando em palcos superiores: uso incomum de vegetação 
herbácea como sítio de canto de Rhinella crucifer 

(Anura, Bufonidae)

Lillian J. Guimarães1,* & Marcio M. Mageski1

RESUMO: Uso de vegetação herbácea como sítio de canto de Rhinella crucifer 
(Anura, Bufonidae) em ambiente de Mata Atlântica no sudeste do Brasil: Os 
anfíbios utilizam diversos tipos de sítios para vocalização. Rhinella crucifer 
normalmente vocaliza no solo próximo a ambientes de águas lênticas ou lóticas, 
onde se reproduz. Apresentamos aqui informações acerca da observação de 
um indivíduo dessa espécie vocalizando sobre vegetação herbácea na borda de 
um brejo artificial, e discutimos se tal comportamento inédito está atribuído ao 
aumento da competição e predação em ambientes terrícolas. 
Palavras-chave: Anfíbios, história natural, uso do hábitat, vocalização. 

ABSTRACT: (Rhinella crucifer (Anura, Bufonidae) calling perched on 
herbaceous vegetation in Atlantic forest) Amphibians use different types of 
sites for vocalization purposes. Rhinella crucifer usually call on the ground, 
close to lentic or lotic water environments, where it reproduces. During 
fieldwork, we recorded the use of herbaceous vegetation on an artificial swamp 
border as calling site for this species, presenting herein this unreported behavior 
and a discussion whether it is attributed to the high competition and predation 
in terrestrial environments.
Keywords: Amphibians, natural history, habitat use, vocalization. 

A coexistência das comunidades de anfíbios são mantidas, dentre outros 
fatores, pela variabilidade no uso do hábitat de abrigo, forrageio e reprodução 
(ver Haddad et al., 2013). Rhinella crucifer (Wied-Neuwied, 1821) é um sapo 
endêmico de Mata Atlântica que ocupa áreas abertas, florestadas ou bordas 
de matas entre o Estado do Ceará e o Estado do Rio de Janeiro (Frost, 2014). 
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O presente estudo registra de forma inédita o uso atípico de vegetação 
herbácea como sítio de vocalização de R. crucifer (Figura 1). Tal comportamento 
inusitado foi observado em abril de 2014 durante trabalhos de campo no Museu 
de Biologia Prof. Mello Leitão, Santa Teresa, Estado do Espírito Santo. Na 
ocasião foi possível escutar seis indivíduos vocalizando, porém um único 
indivíduo foi observado vocalizando empoleirado em vegetação herbácea, 
a cerca de 30 centímetros do chão, em uma área composta por vegetação 
secundária de Mata Atlântica, próximo a um córrego proveniente do brejo 
artificial.

Rhinella crucifer normalmente tem hábitos terrícolas e vocaliza no 
interior ou na margem de brejos ou lagos, onde também deposita seus ovos 
(Haddad et al., 2013). Os sítios de vocalização são atributos característicos 
das espécies e muitas vezes estão relacionados com sua morfologia e tamanho 
(Dixon & Heyer, 1968; Crump, 1971; Hödl, 1977). Sendo assim, a ausência de 
estruturas de fixação e o grande tamanho de R. crucifer (cerca de 8,2 cm, Haddad 
et al., 2013), dificultaria o uso de ambientes verticais como sítio de vocalização 
por essa espécie. De acordo com Bertolucci e Rodrigues (2002), os machos de 

Guimarães & Mageski: Uso de vegetação herbácea como sítio de canto de Rhinella cRucifeR

Figura 1. Rhinella crucifer vocalizando empoleirada sobre vegetação herbácea 
à aproximadamente 30 cm do chão, no córrego ligado ao brejo artificial no 
interior do Museu de Biologia Professor Mello Leitão em Santa Teresa, estado 
do Espírito Santo.
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espécies de grande porte como Hypsiboas faber, H. pardalis, Rhinella icterica, 
R. crucifer, Leptodactylus ocellatus, Odontophrynus americanus, Physalaemus 
cuvieri e P. olfersii tendem a vocalizar sempre ao nível d’água. Machado e 
Bernarde (2002) descreveram os sítios de vocalização de R. crucifer como, 
flutuando ou parcialmente submerso, no chão, ou ainda sobre Pistia stratiotes.

A competição e a predação podem influenciar a distribuição espacial 
em comunidades de anuros (Prado & Pombal Jr., 2005; Silva & Giaretta, 
2008) e assim limitar a ocupação de alguns habitas e permitir que outros sejam 
ocupados (Vitt & Caldwell, 2009). Nesse contexto, o uso de hábitat vertical por 
R. crucifer pode estar ligado à minimização da pressão competitiva e predatória 
nos ambientes usuais e à maior disponibilidade de sítios verticais, o que pode 
contribuir para a sobrevivência e sucesso reprodutivo da espécie. 
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