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1- IÌ{TRODT'CÃO E REVISÃO DA BIBTIOGRAFIA

Nas últimas três décadas, variados aspectos

relacionados à biologia reprodutiva dos anfibios aauros

i e. g. comunicaçâo, territorialidade, sucÊsso reprodutivo,

etc. ) foram estudados ( veja DUELL}IAN & ?RI}EB, 1988) , faaend*

som qu,Ê esse grupo de animais se tornasse ôtimo ob,Jeto para

investigaçÕes Eobre seleçâo sexual ( F{YÁ,tï , 1985} .

Recentemente, vários aspectos da teoria de =sleçâo sexual

proposta por DARWïl{ ( 18?1} têm sido diseutidos { DAVïEg,

t"gg1 , HAËVEY & BRAüËüÊY, 1991).

$egundo DARWIT{ ( 1871} , a se}eçâo sexual resulta de

competiçâo e escolha. GeraLmente, a competiçâo é realiaada
entre os maehos { seleçâo intrassexual} Ê a eEcolha â
exercida pelas fêmeas { seleçâo intersexual). Ambos os

componentes da seleçâo sexual podem ser vist,os çomÕ

resuJtado de uma disparidade no investimenÈo reprodutivo
( mais alto nas fêmeas gue nos machos). Assim, Õs machos

*ornpeÈiriam entre si pelas fêmeas, â5 quais =eriam mais

seletivas e eÕrresponderiam a um recurso lirnitante à

reproduçâo dos machos ( BATEHAH, 1948 Ê TRMR$, lg?g anud

HARVEY & BRADBT]RY. 1gg1) .

Em annros, a intensidade EÊm qÌrÊ eada componente

da seleçâo sexual aÈua, depende do padrâo reprodutiva
ap:resentado { BYÀN, 1985}. WEitg ( 19?7a} divldiu o= padrões

temporais de reprodução dos anuros em dois grupos: ( a)

reproduçâo explosiva ( estaçâo reprodutiva curta) e ( b)
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reproduçâo prolongada { estaçâo reprodutiva prolongada}. Esse

masmcr autsr indiea quÊ cr tipo de padrâo influencia a

organizaçâo social das espécies.

f,omo nas espécies de reproducâo explosiva a

ehegada das fêmeas é coneentrada espacial e tamporalmente,

Õs nachoE apresentam proeura ativa pelas meEmas ( seleçâo

intrassexual proposta por DARWIN, 1871) , caracteriaando Lrn;*

fsrte competiçâo entre os machas { nAVïgg & HALLIDAY, 19??,

1979, WEttS, 1977a) . No caso das espécies de reproduçâq:

prolongada, a chegada das fêmeas é assincrônica ê

imprevisÍvel. inviabiliaando a procura ativa (EHLEN, 19?Ë,

EUtgN & ORïNG, 1977 ' WELLS , L977al . lìlessas espécies as

fêmeas escolheriam os " melhores" ma.chos vocalizatrtes,

realiaands assim a seleçào intersexua.l{ DAËWII{, 16?1}.

A escolha realisada pela fÊmea, ató recentemÊnte,

foi questionada eÊmo agente de seleçâo sexual ( IiAttïDAY,

1983a). Huitos' estudos, entretanto, demanstra.ram a eficácia
da escqlha realizada pela fêmea, fazendo com gue haJa um

cÕnsenso entre os evolucionistas de gue as fêmeas, ÊÍl muitas

espécies, cempâlfam as características dos machos antes de sÊ

acaEalarem { RYAN & KEDDY-HECTOR, L992}. Talvez o padrâc:

reprodutivo apresentado pela maioria das espécies de anuros

seJa, pf,avãvelmente, decorrência de uma interaçâo entre a

seleçâo intra e intersexual { LEE & CBUMP, L981, RCIBERT$ON,

1990' ORENËE & TEJEDCI, 1991). Aparentemente, há um gradiente

entre os dois exÈremos reprêsentados pela competição e pela.

eseolha ( RYÂN, 1985) -



Na época de reproduçâo, os machos de muitas

espécies de anlrres con.grÊgÍam Êm determinadas áreas { " lek" i ,

defendem sitios de vocaLisaçâo com o próposito de atrair
fêmeas para se reproduzirem ( WEttS, 19??a) .

tonseguentemente, é esperado gue o comportamento territorial

se-ia, gênalmente, observado em machos adultos ê mais

aceatuadÕ nas espécies de reproduçâo pralangada da que nas

de reproduçâo explosiva, qu€ prÕcuram ativamente as fêmeaE

{ WEttg, 197?a}. Todavia, até a década de 50, a

territorialidade ara prati*a.mente descenheeida Êm anuros

{ HAH?(IF, 1955}. ãabe-sp hsje quc} os anurüs dafendem sitiss

de canto, de ali.mentaçâo e loeais de oviposiçâo ( hlEttg,

19??a' HADDAD, 1987 ' HARTIN$, 1990) , atravÉs de

vocaliaaçôes, exibições posturais e eonfronto físico
( revisâo em HADDAD, 1989).

Alérn da defesa territorial, as vocalizações dos

anuros podem ter diversas ouÈras funçôes, incluindr:

isolamento reprodutivo e atraçâo de fêmeas ( tITTIEJOHN,

L977, WEttg, 197?a' HÂDDAD, 198?). Diversas caraeteristicas
daE vsealizaÇôes, tais csmo intensi.dade, duraçâs,

complexidade e frequência, podem Eer utilizadas pelas fêmeas

como parâmetros para a e=solha ds pareeiro i revisâo em ÊYAN

& HE$ÊY-HEüTüB, lËgË). Emhara nm rLnics tipa de vccaliaaçâ*

F'iËsa ter mais qu€ uma funçâo iüMH, 1988), muitas espÉcies

têm um complexo repertório vocal ( [,lEtt$, 1977ar CARDô,Ëü ,t

HAnItAn, 1984' HAÊTïH$ & HADIAS, 1gË8). Sendo a eomunicaçâa

sonora de oeorrência guase universal nos anuros { $ALTHE 8e



I{ECHAI{ apud- HADIIAD, 1987} , é provável que tênha surgido no

lnicio da evoluçâo do grupo"

Alguns predadores, entretanto, çoms o morcÊgo

Trap-Lons çirflrosus- ( RYAN et al. , 198?) e a coruia Ty*tç alba
( HARTII{B" 1gg0) , lc'ealiaam Ês anur*s pela= sr.las

voeal,ízaçÊles. Portanto, u!Ír macho de uma espécie de anLlrÕ

pode atrair nâo só fêmeas de sua espécie, como também seus

predadores acusticamente orientados { RYAI{, 1985}.

Em determinadas espécies, porém, há alguns machos

que nâ.e emitem voeaLizações ( " machos =atélites" ) e quÊ sâo

tolerados êm territórios de machos dominantes { FELLERS,

19?9a, MIYAMOTO & CANE, 1986' PERRïL, 1984, ROBLE, 1985'

FORESTER & LYKEN$, 1986, HADDAD, 1991) . O macho satélitç:
pode obter algum sucÊsso reprodutiva através de parasitismo

sexual sobre o macho dominante ( }ÍIYAì{OTO & CANE, 1980,

RüFtg, 1985, FCIH,EgTER & tYKEtíS, 1986) ou espera por vacância

do território { IÀlELtË, 1g?7b, FELLERË, 19?Sa} . tomo Lrmêl

estraté.gia nâo exclui a. outra, machos sat,élites podem

utilizar ambas t HADDAD, 1991i.

A família Hylidae apresenta espécie= quÊ sâo

ótimos obietos de estudos naturalísticos, por serem de fáci.ï
observaçâo e, geralmente, abundantes na época reprodutiva
{ HADDAD, 198?' HARTIN$, 1S9ü}. 0 gênero HX_ls apresenta mais

de 25ü espéeies ( FRO$T. 1985) , sendo gue a maior diversidade

sÊ encontra na re.gião Neotropical ( DüELLMAI{, 1988}. A

espécie escolhida Fara o desenvolvimento do presente

trabal-ho é Hxla Êlegans lfj"ed, 1824, eüê apesar de ser comum



E

ê eonhecida há muito tempo, poueas sâo as informaçôes

disponíveis na literatura sobre a sua blologia reprodutiva
( veja IUTU, 19731. n* etesêgg" apresenta ampla distribuição
gaográf ica, sendo encontrada na Èlata Atl-ântica, da Bahia até

Sâe Paulo { FROST, 1985} , desde o nível do mar até 800 metros

de altitude ( IUTU, 19?3) , o que possibilita estudos

comparativos em diferentes populaçôes.

O obietivo principal deste trabalho foi obter

info:rmações sobre a biologia reprodutiva de g_ Êle-qAns,

Foram analisados, príneipalmente, os segul-ntes aspectos: ( 1]

comportamento territorial r ( 2,1 vacaliaaÇâo r ( 3)

comportamento de sorter ( 4) sucÊrsso reprodutivo-


