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HISTÓRIA NATURAL DA HYLA LEPTOLINEATA NO PARQUE NACIONAL DE 
APARADOS DA SERRA, RS. Meriéle Reinke, Leonardo Francisco Stahnke, Clarice Hofstadler 
Deiques (orient.) (UNISINOS). 

A Hyla leptolineata é um hilídeo de distribuição restrita a região sul do Brasil, sendo encontrado principalmente em 
áreas abertas. Até hoje poucos trabalhos foram realizados sobre esta espécie, desta forma, o objetivo desta pesquisa 
foi estudar aspectos da história natural da H. leptolineata, de modo a contribuir para o conhecimento da anurofauna 
da região. O presente estudo foi realizado no Parque Nacional de Aparados da Serra (PNAS), localizado numa área 
total de 102 Km2, no município de Cambará do Sul, RS e Praia Grande, SC. A coleta de dados ocorreu no período de 
dez/2003 a jul/2005, com intervalos mensais, em corpos d´água nos biomas de Estepe, Floresta Ombrófila Mista e 
Floresta Ombrófila Densa do PNAS, durante 373 horas de atividades de procura visual. Para cada espécime 
providenciaram-se dados a respeito do hábitat, da morfologia e do comportamento reprodutivo. Registraram-se um 
total de 439 espécimes coletados, dos quais 71% no bioma Estepe, ocupando corpos de água estagnada, córregos 

133 

lênticos e remansos. O tamanho médio das fêmeas foi maior que dos machos. A atividade de vocalização ocorreu 
durante todo o ano, com mais intensidade durante a primavera e verão, decrescendo no outono e sendo interrompida 
nos meses frios de inverno, em temperaturas inferiores a 6ºC. Os meses de janeiro e fevereiro foram os meses com 
maior ocorrência de indivíduos recém metamorfoseados. O turno de vocalização inicia logo após o crepúsculo e 
segue até a madrugada. Os sítios de vocalização utilizados são a vegetação: flutuante, emergente, marginal herbácea 
e arbustiva. As posturas são em ninhos gelatinosos, com 82 a 233 ovos, que dão origem a pequenos girinos negros 
com tamanho médio total de 5 mm. 




