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INTRODUÇÂO E RSVTSAO IIA LTTERATURA

Os machos de muitas espécies de anuros comumente formam agregações

reprodutivas para a atração de fêmeas (WELLS, 1977; POMBAL, 1995), sendo que

muitas especies mantóm algum grau de separação espacial (DYSON & PASSMORE,

1992a). A intensidade sonora das vocalizações parece ser o principal parâmetro utilizado

pelos machos de anuros para avaliar a proximidade do viziúo (BRENOWITZ et al.,

1984; GERHARDT et al., 1989). Isto se deve à dificuldade no uso da üsão para detectar

e estimar as distâncias de viziúos à noite e em meio à vegetação. Além davacalização, os

combates fisicos, em última instância, servem para manter a organizaçio espacial

EOBERTSON, 1986a; BASTOS & HADDAD,1995).

Em muitas especies de anuros, tanto com reprodução explosiva como

prolongada (sensu WELLS, 1977), a formação de casais pode não ocoÍrer de maneira

aleatoria (OLSON et a1.,1986). Encontrou-se que machos em amplexo são maiores que

os solitários (LEE & CRUMP, 1981) ou que há correlação entre os comprimeltos ou

pesos de machos e de ftmeas em amplexo (escolha por classes de CRA - comprimento

rostro-anal; ROBERTSON, 1986b). Tanto a competição entre machos como a escolha

reúlzada pelas Ëmeas podem originar tal padrão não aleatório (OLSON et al., 1986).

A competição direta entre machos (lutas) pela a posse de ftmeas é rara ou

ausente na maioria das especies com reprodução prolongada, embora possa ocoÍrer

(PYBURN, 1970). Nestas espécies, a competição é geralmente indireta, com os machos

competindo vocalmente para atrair as €meas e podendo defender sítios de vocalização ou

de oviposição (WELLS, 1977).

A escolha realizada pela fême4 até recentemente, foi questionada como

agente de seleção sexual (I{ALLIDAY, 1983). Muitos estudos, entretanto, demonstraram

a efrcâçia da escolha realtzada pela Ëmea, fazendo com que haj4 atualmente, um

consenso de que as frmeas, em muitas espécies, comparam as características dos machos

(através de parâmetros acústicos) antes de se acasalarem (veja revisão recente em RYAN

& KEDDY-I{ECTOR, T992). Apesar de ter-se evidenciado, effi experimentos de

lúoratórios, que fêmeas apresentam fortes preferências por certas características dos

cantos de machos, muitas vezes não se obtém resultados similares aos de condições

naturais (MORRIS & YOON, 1989). As agregações reprodutivas dos anuros podem,
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devido à sua complexidade, limitar a capacidade das fëmeas em distinguir os cantos dos

machos (DYSON & PASSMORE, 1992b).

Neste trabalho foi examinadCI o comportamento reprodutivo de machos e

de fêmeas de Scinmc rizibilis (Hylidae) dentro do coro, na região de Ribeirão Branco, sul

do Estado de São Paulo. Os objetivos específicos foram: (1) examinar a organização do

coro em relação às distribuições espacial e temporal dos indivíduos; (2) determinar se os

acasalamentos são aleatórios em relação ao CRA ou à massa dos machos; (3) verificar a

ocorrência de escolha por classes de machos, isto é, se Ëmeas selecionam machos em

função de seu próprio CRA ou da sua massa; (4) verificar se o tamanho ou massa relativos

dos casais influenciam nataxa de fertilização.

MATERIAL E METODOS

O estudo foi realizado em uma poça temporária entre fevereiro de 1993 e

janeiro de 1994. Observações adicionais foram realizadas entre novembro de 1994 e

fevereiro de 1995. As visitas foram mensais (na estação sec4 entre março e agosto) ou

quinzenais (na estação chuvosa, entre seternbro e fevereiro) e consistiam de dois a seis

turnos de observação. Ao todo foram realizados 4l turnos de observação, num total de

148 horas.

Para a realizaçã;a das observações comportamentais, foram utilizados os

metodos de "animal focal", de "todas as ocorrências" e de "seqüências" (cf. LEHNER"

1979; MARTIN & BATESON, 1986).

Em três noites, ao longo do período de estudos, uma área com 3m 2 foi

demarcada na poça, dentro da qual todos os machos foram localizados e suas posições

marcadas com uso de fita adesiva. Dessa form4 as distâncias para o üzinho mais próximo

e a densidade de machos foram obtidas. Estes dados foram utilizados para ã análise do

padrão de distribuição espacial (CLARK & EVAÌrlS,1954). Também foram registradas as

alturas em que os machos se encontravam,

Na maioria dos furnos de observação (n: 34), a poça foi sistematicamente

percorrida para a coleta das seguintes informações: número de machos e de Ëmeas;
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número de casais; deslocamentos efetuados pelos machos; condições meteorológicas;

temperatura do ar (a 150 cm de altura) e da água (a no máximo 5cm de profundidade),

com termômetro de mercúrio com precisão de 0,5 
oC.

Quando um casal em amplexo era encontrado, este era coletado, bem como

os machos que se encontravam dentro de um raio de 30cm. A grande maioria desses

indiüduos foi marcada (segundo MARTOF, 1953). O comprimento rostro-anal (CRA) foi

medido com paquímetro (precisão de 0,lmm) e a massa com balança Pesola@ (precisão de

0,059). Todos os indivíduos foram soltos na noite seguinte.

O índice de oportunidade de seleção sexual (Is) foi calculado (segundo

ARNOLD & ï[ADE, 1984) como sendo a variância no sucesso reprodutivo do macho

dividida pelo quadrado do sucesso reprodutivo médio dos machos. Como ao longo do

estuduo nem todos os machos foram marcados, para o cálculo do sucesso reprodutivo

medio dos machos somente foram considerados os 25 machos em amplexo e os 59

machos solitários que foram coletados a 30cm de distância e cujas numerações eram

recoúecidas. O sucesso reprodutivo médio dos machos foi obtido pela seguinte fórmula

(segundo WAGNER & SULLNAN, 1992):

A:*-AL-x 100

MA+MS

onde:

A: sucesso reprodutivo médio dos machos

NA: número de amplexos conseguidos pelos machos

MA: número de machos que conseguiram amplexo

MS: número de machos que não conseguiram amplexo

A razão sexual operacional (RSO) foi obtida pela divisão do número de

Ëmeas pelo número de machos pres€ntes na agregação reprodutiva (segundo EMLEN &

ORING, 1977) para dezesseis noites.

Para verificar se havia influência da razáo do tamaúo ou do peso de

machos e ftmeas em amplexo na taxa de fertilização, algumas desovas dos casais
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capturados foram mantidas em recipientes plásticos por dois dias, quando então o número

de embriões era contado para obtenção da taxa de fertilização.

Os dados são apresentados como media + desüo padrão (X t np). Para as

análises estatisticas foram utilizadas as provas parametricas do teste "t" e o coeficiente de

correlação de Pearson (ZAR, 1984) e a prova não paramétrica de Kruskal-Wallis. O nível

de significância considerado em todos os testes foi de P < 0,05.

RESULTADOS

a) Características dos adultos

Durante o dia, machos e Ëmeas de Scinm rizibilis apresentaram coloração

geral esverdeada. As regiões escondidas dos membros e a íris são amareladas. Durante a

atividade reprodutiva, a coloração dos machos passa a ser dourada, enquanto a das Ëmeas

é esverdeada.

As Ëmeas de S. rizibills eram maiores e mais pesadas, após a oüposição,

do que os machos (Figuras I e 2; Tabela l). Machos ern amplexo foram mais pesados,

porém não maiores, do que os machos solitários (Tabela 2) ao longo de toda a estação. O

valor médio da massa de ovos carregada pelas €meas foi de 0,649 (n : 16), o que

representa cerca de SAYo da massa média das fêmeas após a oviposição.

O CRA foi positivamente correlacionado com a massa em machos

solitários (r:0,45; p < 0,01; n:91), em machos em amplexo (r -- 0,35; p < 0,01; n: 82)

e em fêmeas (r: 0,53; p < 0,01, n: 68).
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Tabela I - Comparação, pelo teste "t", dos valores médios de CRÂs e massas de machos e

fêmeas (após a oviposição) de Scinm rizibilis. Ribeirão Branco, São Paulo.

Madros Fêmeas clP
ffiffi

cR.{ 189 26,65 + 4,94 23,9Q a29,50 82 32,51 + l,l3 29,50 a35,8A 41,05 269 < 0,01

(nnn)

MASSA 188 A,87 !A,n 0,45 a 1,55 68 r,39 + 0,19 0,90 a 1,85 25,79 254 < 0,0I

(g)

Tabela 2 - Comparação, pelo teste'?', dos valores medios de CRAs e massas de machos

em amplexo e de machos solitários de Scinmc rizibilis. Ribeirão Branco, São Paulo.

Madros ern arrylexo Maúos soli!írics t gl P

n X+DP Variago n X+DP VariaSo

I
cRA 83 26,54 + 097 23,9 a29,5 t06 26,70 + t,O6 2t,2O a29,2t 1,08 82 > 0,05

(mn)

MASSA 82 0,89 t 0,13 0,65 a 1,55 106 O,84 + A)2 0,45 a 1,05 2,51 160 < 0,05

(g)
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Figura 1 - Distribuição dos valores de CRA de machos e de Ëmeas de Scinm rizibilis,
municipio de Ribeirão Branco, Estado de São Paulo.
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Figura 2 - Distribuição dos valores de massa de machos e de Ëmeas (após a desova)
Scinm rizibilis, município de Ribeirão Branco, Estado de São Paulo.
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b) Estrutura do coro

Indivíduos de S- rizibitis apresentaram atiüdade reprodutiva {indicada pela

pÍesença de machos vocalizantes e de ftmeas ovuladas) nos meses quentes e chuvosos do

ano (Figura 3;veja Figura 2 em "Área de Estudo",p.4). Entre os meses de março e

agosto de 1993 não houve neúuma atiüdade da especie na poç4 que secou entre julho e

agosto. Os meses entre maio e agosto foram os mais frios (Figura 2 em "Área de

Estudos'). Os primeiros machos foram observados em vocalização a partir de setembro.

Neste mês tambem apareceram as primeiras fêmeas owladas, mas neúum casal em

amplexo foi observado.

Dentro do coro, os machos ocupârarÍì, como sítios de vocalização, ramos

da vegetação arbustiva marginal ou emergente, localizados a uma altura de 10 ate 100 cm

do solo ou da âgaa (46,1 + 22,6 cm, n : 60; veja a Figura 4) e agrupavam-se

preferencialmente em determinadas áreas. Estes agrupamentos não eram fixos, havendo

ocupaçõOes de diferentes áreas no decorrer da estação reprodutiva (Figura 5).

A distância er$re os machos variou de 8 a 58 cm (28,1 + 10,1 cm; n: 62),

sendo raro ençontrar dois machos a menos de l0 cm um dos outros (Figura 6). A

distribuição espacial dos machos tendia a ser uniforme (Tabela 3) mesmo naquela que

apresentava maior densidade (8,33 machoslm 2;. Apesar de ter havido aumento na

densidade de machos, não ocorreu diferença significativa entre as distâncias

interindividuais medias registradas (FIo : 2,Q5 ; p > 0,05 ; Kruskal-Wallis).

Quanto maior o número de machos em atividade, maior o número de

Ëmeas encontradas (r : 0,92; p < 0,01; n : 16). Em 84Yo das noites em que houve

atividade de vocalização, as Ëmeas estavam presentes no coro. Nessas agregações, havia

sempre mais machos do que ftmeas (em média 7 machos. I Ëmea), o que resultou em

razões sexuais operacionais (RSOs), definidas como número de ftmeaslnúmero de

machos, segundo EMLEN & ORING, 1977) muito baixas (Tabela 4). A correlação entre

RSO e número de machos não foi significativa (r:0,28; p > 0,05; n: 16), sugerindo que

não houve, proporcionalmente, mais Ëmeas em coros grandes.
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Frgura 3 - Número de indivíduos de Scinw rizibilis observados no local de estudos, entre
fevereiro de 1993 e janeiro de 1994. Ribeirão Branco, Sã Paulo.
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Figura 4 - Distribuição das alturas dos sítios de vocalização ocupados pelos machos de
Scinm rizibilis, na região de Ribeirão Branco, São Paulo.
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Figura 5 - Localizações dos agregados de machos de Scinm rizibilis durante a estação

reprodutiva (entre outubro de 1993 e janeiro de 1994) em Ribeirão Branco" São Paulo.

Túela 3 - Resultados das análises sobre distância de viziúos
rizibilis, em três noites. Ribeirão Branco, São Paulo.

próximos de Scinumais

Tamdo daamodra
observada tÍo coro

DiÉincia entre os

mqglo(on)
1ç+Dp

D€nsided€

(m1

R(tl c(2) Interprefsção

09llo/93

30/to/93

25112/93

32

5t

31,87 + 13,68

27,O4 !9,35

26,88 + 12,30

t,42

1,46

I,59

5,0

7,3t

8,33

3,1 5

4,17

6,54

uniforme

unifornre

uniforme

(t) segundo CLARK & EVAI{S (195a); (2) valores crítios para "c" de dewio da cuwa normal são: 1,96,

p<0,05e2,58,p<0,01.
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Figura 6 - Distribuição das distâncias ate o vizinho mais proximo de Scinm rizibilis,
obtida em três noites, na região de Ribeirão Branco, São Paulo.

Tabela 4 - Valores das razões sexuais operacionais (RSO) para Scinac rizibilis, cbtidos
em 16 noites durante o período de estudo. Ribeirão Branco, São Paulo.

09/l{}t93
29/rc/93
2u12t9t
25/12t93
30110/93
08/10/93
26/12/93
2Alü9193
2ut2t93
24/12/93
3u10193
t5/o1194
23/12/93
rc1ail94
n/au94
t9/09/93

26
9
I

36
7
t4
23
3

5

15
5

7
9
5

I

1S5

40
5

191

39
80
155
2t
39
123
44
66
95
59
24
to

0,248
0,225
0,200
0,1 88
0,179
0,175
0,148
0,143
0,128
o,122
0,1 14
0,t06
0,095
0,085
0,083
a,B4
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c) Sistema de acasalamento

Os machos de S- rizibilis vocalizavanr, geralmente, de sítios localizados na

vegetação marginal arbustiva ou emergente (veja tambem capítulo 1). Alguns machos

permaneciam imóveis por ate quatro horas nos ramos de vegetação ou realizavam

deslocamentos pela área ocupada pelo çoro. Não observei o início da formação de casais,

não sendo possível dizer se as fêmeas iniciavam o amplexo ou se os machos as

interceptavam. Em uma ocasião, um macho foi observado sobre um casal em amplexo,

não sendo possível verificar se estava tentando deslocar o macho em amplexo.

No laboratório, entretanto, um macho foi observado tentando deslocar o

macho de um casal em amplexo. O macho "deslocadof'tentava colocar a cabeça e os

braços sob o ventre do macho em amplexo, que desferia golpes de pernas no deslocador.

Nesta observação, o macho deslocador não foi bem sucedido; o deslocador apres€ntava

CRA e massa (26,3 mm e 0,90 g) similares aos do macho em amplexo (2ó,8 mm e 0,88 g).

Oitenta e dois casais foram observados em amplexo. Durante o amplexo, o

macho segura firmemente as axilas da Ëmea com as mãos, sendo que os seus polegares

apresentam calosidades nupciais, que poderiam propiciar uma maior aderência à pele da

Íêmea. Somente um macho foi observado duas vezes em amplexo. A media de sucesso

reprodutivo dos machos foi de 3OYa, prodvzindo um valor de oportunidade de seleção

sexual (Is) de 2,36.

Pelas análises diárias (Tabelas 5, 6 e 7), o padrão de acasalamentos nem

sempre foi aleatorio. Em determinados dias, os machos em amplexo apresentavam CRA e

massa diferentes dos de machos solitários (Tabela 5), e em alguns dias tambem houve

correlação entre as massas de machos e de €meas em amplexo (Tabela ?).

Considerando toda a estação reprodutiva, o padrão de acasalamentos

observado para,S. rizibilis não foi aleatório. Machos em amplexo foram mais pesados que

os machos solitários, entretanto não houve diferença significativa entre os CRAs (veja

Tabela 2). Tambem houve correlação positiva entre as massas de machos e Ëmeas em

amplexo (r:0,46; n:66; p < 0,05), e entre os CRAs (r:0,24; n:81; p < 0,05),

caracterizando "assortative mating".

Percentagens altas de fertilização foram registradas em todas as razões

obtidas entre CRAs (Figura 8) e massas (Figura 9) de machos e ftmeas em amplexo. Em
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média, o número de ovos fertilizadas foi de de gEYo + j,37 (amplitude : 85 a IAA vo; n:
27 desovas).

Tabela 5 - Comparação, através de teste t, dos valores médios de CRA e de massa dos
machos em amplexo e solitários (localizados a menos de 30 cm do casal) de Scinm
rizibilis, em seis noites, na região de Ribeirão Branco, SP. O número de indivíduos
analisados está entre parêntesis.

CltAÍlacho (Ínm)

@xtDP X+DP

Massa rnadro (g)

@tX+DP X+DP
Cl

08/10

09/r0

t0/to

23/12

24112

251t2

151,4827,16 + 0,96
(5)

26,56 + A,76
(5)

26,4 + 0,62
(4)

26,78 + 0,59
(5)

26,65 !4,1t
(l 1)

26,59 + 0,95
(15)

23,39 + 0,99
(12)

26,21 +ü,84
(13)

2733 !a,94
(t2)

26,72+4,63
(17)

26,9 + o,82
(2s)

26,85 +A,91

Q2)

4,99 + 0,21
r/Sì

0,76 + 0,09
(5)

0,84 + 0,05
(4)

0,88 +0,10
(5)

0,90 + 0,06
(e)

A,W +O,l
(15)

0,70 + 0,13 2,88t
(12)

0,75 +0,10 0,13

{l 3)

0,89 + 0,07 1,73
(12)

0,88 + 0,08 ú"46
(17)

0,88 + 0,08 0,58
(2s)

3,24*

a,n

0,94

0,85

,,'

0,88 r-0,08 1,86 35
Q2)

*significativo: p<0,05

Tabela 6 - Valores médios de CRA de machos e Ëmeas & Scinox rizibilis, encontrados em amplexo em
sete noites, na região de Ribeirão Branco, São Paulo. Não howe correlação significativa em nenhuma das
noites analisadas (p > 0,05).

08110
09/10
29ltú
30/10
23/12
24/12
25/12

9
18

6
l0
t2
11

l5

26,87 + 0,89
26,18 + 0,96
25,80 + 0,82
26,57 +0,87
26,63 + 0,64
26,65 +0,71
26,59 + A,95

31,22 + O,94
32,48 + I,l8
32,44 + 2,2A
32,51 I 0,91
33,64 + 1,22
32,78 + 0,81
32,69 + l,t&

0,22
0,38
0,15

0,003
4,26
4,t7
437
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Tabela 7 - Valores médios de massa de machos e & Ëmeas de Scinm rizibilìs e suas respectivas

correlações, encontrados em amplexo em sete noites, na região de Ribeirão Branco, São Paulo.

Dala Número de casais XMassa 1DP (g)

08/10
09lrc
29110
30/10
231t2
241t2
25112

7
l3
4
7
t2
8
l5

0,94 + 0,08
0,76 + 0,08
0,79 + 0,03
0,85 + 0,05
0,8ó + 0,07
0,91 + 0,04
4,97 +O,Ol

1,24 + 097
1,22 + O,l4
t,34 + 0,22
1,32 + 0,13
1,45 + 0,1 I
1,43 + 0,15
1,49 + 8,17

-o,72*
o,74*
4,65
0,69*
-0,037
4,25
0,55*

* significativo: p< 0,05

0,75 0$ 0,85

CRÂ MACIIO/CRA FÊMEA

Figura 8 - Percentagem de fertilização das desovas depositadas pelos casais de Scinm
rizibilis em função da razão entre o CRA do macho e o CRA da Íêmea. Ribeirão Branco,
São Paulo.
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