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disputando um território, havia Llma escalada de eventos que

poderi am terminar em combate físico. A escalada

possibilitava gue a interaçâo a$rÊssiva terminasse antes dc:

conf:ronto físico. Comportamentos territoriais escalonados

têm sido registrados em outras espécies de ãnurËs ( wELLg,

197?a' FELLERS, 1979a, ROEEËTgCIN. 1986b, HADDAD, lg8?,

Ë.l N , 1988 , HARTI Ng , 1990i . 0 escalonamento do

comportamento territorial é importante, principalmente,

porgue a agressâo física envolve gastos de tempo e energJia

{ HCIEERTgoN, lg86b' HADDA}, 1987) e porie causar ferimentos ou

expor os indivíduoE à nredaçâa ( HALLIDAY, 1983b, KLilGE"

rg81 , MARTINS, 1990) .

Ncs anuros, é comì-lm a escalada de comportamentos

agressivos terminar somente guando um dos oponentes foge ou.

adota postura de submissâo ( FEILERS, 1g?8, WELL$, 1g?8,

HEYER & CROMBIE, 1979, HADDAD, 1987, MAÊTINg, 1990), suando

um indivíduo csnse._gus empLrrrar o outro para fora do local em

disputa ( DIIELLI'1AN, 1966, cARDogo, lg8lai , ou guando ambos

abandsnam o lsrcal disputado ( CRUIÍP, L972, SULLMN, 1gBã).

Nas observações obtidas para fl. e1çsane_ parece haver

predomínio das duas primeiras soluçôes.
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5. 3. 4- Comportamento reprociutivr:

5.3. 4. 1- Fadrôes .serais

A a.gregacâ.o dos machos de g. elçgaag ern

assembléias reprodutivas, nãs quais se exibem a partir de

seus territórios ( utilizados somente para vocalizaçâo; veja

seÇâ.o " Territorialidade" , p. 29) , para a atraçâ.o de fêmeas,

poderia ser interpretada como um sistema em " lek" , segundo

ET4LEN & ORÏNG (1977'.

Segundo TAYTOR & WILIIAI{$ ( 198?} , o sistema de

agregaçâo Êm " Iek" apresenta um paradoxo: por quê fêmeas

exj bem preferências por certas características de machos, se

Õ gue somente elas obtém ( como beneficio) sâ-o seus genes?

Talvez essa suposiçã.o seja falsa e, realmente, os glenes nâ-o

seiam os únicos benefícios obtidos por estas fêmeas

i BEYNOLDS & t3Êoss, 1990) . As fêmeas das espécies que formam

"leks", escolhendo determinados machos, podem estar obtendo

outros benefícios, tais como menor tempo de procura pelos

machos, diminuiçã"o de transmissâo de doenças ou parasitas,

diminuiçâ.o do risco de hibridaçâo ( KTRKPATRTcK & RYAN,

1991).

Os machos de H, Êl_errA$a, como em outras espécies

de anuros (e.9. RYAN, 1983, 1985, MARTINS, 1ggü, HADDAD &

CARDO$O, 1992), iniciam a atividade de vocaliaaçâo Ê,

provavelmente, eEtabelecem seus territórios antes da chegada
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das fêmeas. se a maioria das fêmeas aparecem na poça somente

una a duas horas após o ocaso, seria interessante para os

machos possuírem sítios de vocalizaçâ.o livres de

competidores, fazendo cÕm que seus sinais acústicos fossem

facilmente perceptíveis ( veja seçâo " Territorialidade', , p.

!0)

üm fator que influencia no sucesso reprodr-rtivo d.os

machos de anuros cie reproducâ.o prolon.gada é o tempo de

permanência na poÇa ( l,l0oDl.IARrt. 1982, RYAN, lgÊl, GïvEN,

1988' RïTKE & sEMtïTÊcH, 1991). Provaveìmente, os machos de

n el*eggne", por permanecerem na poça mais noites,
aumentariam suas probabilidades de reproduçâ.o, pois a

chegada das fêmeas nâ.o é previsível. Entretanto. constatou-
se que os machos nâo participam do em tsdas as noi-tes
( observaçâo de indivíduos marcados). Há pelo mênos três
hipóteses para explicar a ausência de machos de anuros nog

coros, ê$t certos períodos:

a) machas preferem, selstivamente, paytieípar de coros

maiores, onde o risco de predaçâo É menor e a preporçâo de

fêrneas por macho é maior (lrlHrrHEy & KREB$, lg?Fa, ÊyAN et
al. , 1981) 

'

b) o custo energético da vocalizaçâ.o é alto, portanto, devem

forragear para repor suas ener.gias ( RYAN, 19g5, TATGEN &

ïnlEtls, 1985i ,
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c) a peïmanência do macho é determinada por outras variáveis;

arnbientais, como precipitaçâo pluvieimétrica ê temperatura
( GREEN, 199üi.

Essas três hipóteses foram testadas por GREEN

i lggül , para Phy_eA.}êçeUã pjrãLUlafllã t teptodactylidae) , sìre

concluiur gue os machos sê auEentam para di mrnr-rir o risco de

predaçâo. Nessa espécie, os períodos de ausência sâ*

relativamente longos e todos os machos, qr-rando estâo no

coro, vocalizam. Em relaçâo e H, g_I_e.ganã, talvez a ausência

nâs seJa muito longa, devido, principalmente, a três

caracteristicas. Frimeiro, nã.o observei nenhum predador de

É elç.qa&s, seia orientado por slnais auditivos, químicos orl

visuaj s, o que indj,caria uma fraca pressâ.o de predadores.

$egundo, o f omageamento pode ser feito inclusive durante o

rorc our mesmo antes desse se iniciar, pois alguns indivíduros

capturados apresentavam-se com conteúdo estomacal. Terceiro,

13Ë indivíd'-ros mais "fraco=" ou jovens poderiam utilizar a

tática satéIite, ao invés de se ausentar do "coro"-

Em todas as 23 noites em qLle se calculou a

proporçâo sexual operacional ( Pgo) , sempre havia mais machos

que fêmeas. Consequentemente, âs proporções eram muito

baixas, o que indica gu.e a competiçâo entre machos pode ser

intensa. te.g. GAÊTON & BRANDON, 1g?5, DAVIgg & HAtLIlAy,

1977, 1979' BERVEN, 1981, HCIWAËD & KLüËE, 1985). Entretanto.

en coros maiores havia, proporcionalmente, mais fêmeas por

macho do qlle nÊs menÊrÊs, resultado gi.le csncorda. cêm ü
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observado para outras espécies

participam de coros maiores

reproduçâo aumentadas { WITHNEY

tg81, !'lOODI^lARn, 1984).

nas quais os machos que

tâm suas probabilidades de

& KREBS, 1975a, RYAN et al. ,

5.3. 4- 2- Escolha realizada pela fêmea

llensiderando os dois =exosr é esperacio qr-le ag

fêmeas de anu.ros sejam mais seletivas na escolha do parceir,:
que Õs machos, pois seu investimento reprodutivo é maior
( HOWARD, 1978 , ËCIËERTËON , 1g86ai . Em H. q1e_sa&F_, por

eaemplo, a desova de uma fêmea representa 35% de seu pess.

Ern muitas espécies de anuros, inclusive E elgg4n-ã

no presente estudo, foi verificado que a escolha do parceiro
para a reproduçâ.o nâo é aleatória, com os machos maiores

sendo escolhidos peras fêmeas { e. g. i{o[{ARD, 1g?g, RyAl{,

1983). Dessa forma, 
':rrìâ fêmea de E, e_Ie.qans, âo escolher um

macho maior, poderá conferir tamanhos maiores parã Feirg

descendente= machss { consequentemente, vantagem reprodr-rtirra)

ou fêmeas ( consequentemente, desovas maiores)-

Para as característieas larvai-s, aparentemente,

isto ê verdadeiro. Girinos descendentes de çyenitores maiôres

en Pseudaçrla ( : Hxls,) çrtrsller", ( W00DWARD et al. lge8) e

Êufe- traad,haugei. ( ]IïTCHELL, LggO] apresentaram ou taxa maior
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de crescimento e tamanho maior na metamorfosÊ,

respectivamente, gue girinos de genitores mÊnores. Fara

anuros gue ocì.ì.pam poças t,emporárias, isto seria de grande

importância. podendo determinar o sucesso da reproduçâo
( vEH,RgL, lggü) . Entretanto, é dificil saber se estas

raracterísticas larvais refletem maior viabiliciade ao long,:

da vida posterior desses indivíduos ( RYAN, lggl).

As dimensões dos machos podem ser avaliadaE pelas

fêmeas através de sinais auditivos (e. g. GERHARDT, lggl), Õ

que talvez ocorra em E- qleqans, devldo a ocorrência de

acasalamento por classe de tamanho ( " assortaiive mating" l .

Apesar de muitos autores terem constatado, em laboratório. a

preferência das fêmeas por cantos de baixa freguência, em

detrimento de canto= com frequência mais elevada i RyAtï,

t983 ' ROBERTSCIN, 1986a, HORRIS & YOON, lg8g) , dêve ser
considerado que, Írê natureza, haverá cantos intermediários.
DOHETiTY & GERHAF{DT ( 1984} nâc' encontraram p:referência para

cantos de machos maiores em rel ação aos cantos dos machos de

tamanho médio. É possível gue, na naturega, a preferência
por cantos de baixa fresuência encontrada em laboratório,
seja mascarada por outros aspectos, como a taxa de repetiçâo
e intensidade do canto ( MORRIS & YCI0N, lg8g)

ïndependente do parâmetro acústico utilizado, como

verifieado para H. chr-y-aqsceliã ( !ÍORRïS, lggg) e Ilyla $lnuta
( HADDAD & cARDCIso, Lggz) é razoavél pressupor gu.e a escolha



f35

realiaada pela fêmea de H".. e]_egm çcorra a nível de grupÕg

de machos e, muito provavelmente, dentro de uma úrnica noite.

ïsso porgue a maioria das fêmeaE, provavelmente, nâo poderia

ter avaliado todos os machos presentes no coro, pois teria
gue realiaar grandes deslocamentos em curto período de

tempo.

ARAK ( 1988) sugeriu três modos possíveis pelos

quais a fêmea pode realisar sua escolha:

ai amplectar com o primeiro macho gue encontre eom algumas

qualificações " mínimas" ,

bi avaliar os machos seguencialmente e, entâe, escolher

sempre entre dois candidatos mais parecidos, de acordo com

urn critério r

c) escolher o melhor macho um conjuntc de candidatos.

elegaaç foi observada entrandoNenhuma fêmea de

ern amplexo com o primeiro macho ql.le encontrasse. Dessa

forma, provavelmente, nenhuma fêmea utirizou o primeiro modo

de eseolha sugerido por ARAK ( 1g8B). Nâo é possível afirmar
gue as fêmeas de H. âleganã r"rtillaam r: modo b, c oll ambos.

üerLas fêmeas foram observadas visitando machos

segueneialmente e, portanto, poderiam estar utilizando ã

segunda tática. outras, a partir de um ramo na vegetaçâ.o,

poderiam estã.r avaliando Ltm

r-rm deles ( tercei-ra táticai .

gtrupo de 4-5 machos e eseolher

Como citadn anteriormente, em anuros a vantagem

reprodutj-va dos machos ma.iores de anuros pârece ser a mais

fresuente { VERÊEL, 1983} , faaendo com gue em muitas espécies

de

H.-
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ocorra um padrâo reprodutivo nâÕ aleatório. Diversos estudos

apresentam evidências de que este padrâo nã-o-aleatório seja

decorrente da e=colha sexual realizada pela fêmea ( revj-sâo

em RYAN & KEDDY*HECTC'R, l9g2) . uma evidêneia indireta de qlle

as f êmeas estariam selecionando d.eterminados machos, segíunrio

!{0ï^lAÊn { 1.?8} , seria. o fato das fêmeas mcrerem-se livremente

através do agrupamento.

RTIBERTSON i 1986a) apresenta duas outras evidências

de gr-le fêmeas sejam capazes de diseriminar acuradamente os

machos: a correlaçâ.o entre pesos de macho e fêmea em amplexo

( " assortative rnating" ) e o fato da fêmea sêmpre retornar ao

macho original do par, quando separados experimentalmente.

Entretanto, a competiÇâ.o entre machos também pode resultar

rrllma correlaçâo entre tamanhos de pares amplectados t e. g.

DAVIET & HALLINAY, 1979, LEE & CRUMF, 1981}.

Talvez o padrâo reprodutivo apresentado por E*_

ÊIega&c seia resultado de seleçâo sexual decoryente da

int'eraçâo entre escolha realisada pelas fêmeas e competiçào

entre machos, como observado para outras espécies ( e- g.

HOWARD, 1978, LEE & CËUMP, 1981, üRENSE & TEJEDO, 19g0i. A

competiçâ.o entre os machos de H,- p.l"ggag"g- Ëror f êmeas, sendo

intensa { o qi.le pode ser verificado pelos valeres da FS0} ,

poderia ter feito com gue os indivíduos maio:res Õcupassem os

melhores sítios. As fêmeas, por sua vez, poderiam estar

realizando "escolha ativa" ( segundo PARKER, 1983) dos
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machos, relacionando o tamanho desses com o ser-r própric) Ê,

a.ssim' faaendo cÕm que a reproduçâ.o fosse nào-aleatória e

por classes de tamanho ("assortative mating")-

A principal vantagem obtida por ês=e padrâo de

escolha realizado pela fêmea seria facilitar a Jurstaposiçâo

das cloacas ( DAvrEs & HAttrDAY, 197?). rsto poderia aumentar

o sucessô de fertilizaçã.o dos óvulos, pois maehos mênoreg

seriam incapazes de alcançar adequadamente a cloaca das

fêmeas, como também poderiam nâo possuir espermatoaóides

suficjentes pãra fertilizar toda a desova (R0BERïSON, 1ggü).

CIs maehos maiores seriam rejei tados porglre, provavelmente,

seriam mais difíceis de serem transportados ( RCIBERTËoN,

1996) -

Os dados aqui obtidas para H,, çLegãng. parêcem

apoiar a hipótese Froposta par DAVïE-{ & HALLTDAY { Lg??) ,

trois as maiores percenta.gens de fertilisaçâ-o foram obtidas
próximo ao valor médio da raaâ.o entre CRA maçho/CRA fêmea,

em casais em amplexo encontrados na natureza.

5.3.4. 3- Amplexo e desovas

Na rnaioria das espécies de anuros em que a fêmea

faa a escolha do macho, este espera algum contato físico
( e. S. WELLS , 19??a , KLIïGE , i_ g8L , HoWARD, l ggg , ORENSE &

TEJEIIü, 1996). CI contato fiEico da fêmea no macho pod.eria



68

ser adaptativo em espécies de estação reprodutiva
prolongada, pois os machos nâ.o gastariam tempo tentando

açíarrar machos errantes ou fêmeas de outras espéeies { WHf"Lg,

197?a' FELLER$, 1979a) .

ile modo semelhante às observações feitas polr

HADDAD ( 1987) para Hutê. miauts e ilOHRIS ( lg8g) pãrâ g_

ghrysggçel;Ls relacionadas com a formacâ.o do casal , em E

elegan"A o macho nâo esperava pelo contato prévio da f êmea,

para entrar em amplexo, ãpesar dessa realizar a escolha.

Segundo ARNOTD ( L978) o fato do macho não esperar pelc>

contato físico da fêmea pode ser interpretado como i:ma forma

de defesa sexual contra amplexos furtados por machos

sat,élites. Em H. Êl*e*g-Affi., os machos satélites poderiam

apresentar um razoável sucesso reprodutivo se o macho

vocaliaante ficasse esperando o toque prévio da fêmea. ïsto
é válido para E. ninuta: os satélites seríam muito mais bem

sucedidos se houvesse o toque da fêmea no macho vocalizante
para ocorrer o amplexo ( HADDAD, 1987).

Apesar de nâo ter sido observado nenhum macho de

H" âle.ganã tentando interceptar uma fêmea receptiva que se

dirigia a u.m indivíduo vocalizante, essa possibilidade
existe, pois na populacâ.o estudada ocorrem machos satéIites.
As fêmeas amplectadas. só começam o deslocament-s, Frocurando

i-im local para desova, após os machos vocalisantes mai=

próximos haverem se retirado, fato que reforça a hipotése de

que poderia haver interceptaçâo do casal e desalo.lamento dç:

macho em amplexo.



Após entrar em amplexo, a f êmea de H- g}.egêÂã-

desloca*se carre5Jando o macho e escolhendo o local de

desova. $ituações similares foram registradas para

Phzsêlêerue flLvlcrl. t CARDOSO , 1981b)

198?) e âuf"o. câlaüil'ba ( ABAK, 1988) 
"

Iixla mÍluta ( HADDAIT,

Escolhido o local de desova, o estímulo quÊ é

aparentemente necessário parã a liberaçâ.o de esperma seria ,a

passagem de óvu1os sobre o ventre, cloaca ou pés dos maehos

(SALTHE & MECHAT{, 1974 apud }AvrEs & HAttrDAY. Lgrrt. Daí

viria a neeessidade das fêmeas ( inclusive as de H. elg.qaaAi

arqlrearem 5eu dorso, fazendo com gue a sua cloaca ficasse em

estreito contato com a do macho.

Como observado para outras espécies ( e.g. KLUGE,

1"981' FERRïL, 1984' TELFORD & DYsCIN,lgBB) , machos de E

el-egaB.a podem se reproduzir em noites consecutivas. A1ém

disso, como o número de fêmeas presentes na poÇa êra sempre

menor que o de machos, muitos deles podem nâ.o ter se

reproduu ido durante o período de esturdo. Esse si-stema

reprodutivo é análogo aos de pássaros e mamíferos, onde uma

Sequena proporcã.o de maehos reprod,ua-se d.iversaç vezês,

enquanto a maioria nâo se reproduz ( tdELLs, lg??bi . As fêmeas

de t' elesaÍE, apesar de poderem se reproduair mais de Llmâ

ves ' necessitam de um intervalo de tempo entre duas desovas

conseeutivas ( cerca de 12 dias)

encontrado em outras espécies

PSRËIL, 1983) -

periodo semelhante ao

anuros ( WEILS, 1976 íde
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Esses dados indicam gr-re arguns indivíduos cie s.-

efeffieF- podem se reproduzir várias veaês durante o ano. Este

fato pode ser de alts valor adaptativo, diante da

imprevisibilidade de fatores abióticos, como a precipitaçâo
pluvjométrica. Caso larvas morram por de=secaçâo, rrrr$l dado

período, novas larvas poderâo se desenvorver a part,ir d.a

reproduçâo de indivíduos que já haviam previamente procriado

na temporada. A eapacidade para prodnzir mais de uma desova

du:rante Llma estaçâ.o reprodutiva parece ser aparenlemente

restrita a espécies de reproduçâo prolongada ( e. g. wELLs,

r976, HOWARD, 1978, HADDAD, 198?, TELFORD & DYSON, 1g9O}.

Segundo KAPLAN (1987), a temperatlrra e o estads

nutrícional influeneiam o tamanho da desova e do ovo em

anuros. Estes fatores podem ter influenciado as desovas

menores de fêmeas de [- elggang_ ,rue 5e reprod.uziram por uma

segunda vez. Entretanto" fatores como a imprevisibiljdade de

fatores abióticos,

desovas-

compensariam o pequêno tamanho das

0 tamanho das desovas de fêmeas de Ítr= e*legans foi
positivamente correlacionado tanto com o üEA quanto com a

massa, o que foi observado em outras espécies de anllros
(KURAt'lCITO, 1978' HOI{ARD & KtüËE, 1985, BERVEN, 1gBB, H0}{ARD,

1988 ' l'lARTïNs, 1988) , confirmando o modero proposto por
SALTHE & DIIELIMAH ( lg?4i. segundo este modelo, suanto maior
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o tamanho das fêmeas de anuros. maior o nrirrreno cle óvulos
produaidos.

Ern síntese, a biología reprodutiva da populaçâo

estudada de Hrla elç.9atrã se.gue o padrâo típico de um hilídeo
de reproduçâ.o prolon.gada com um sistema do tipo " lek', , ÍrÕ

gual a competiÇâo entre machos e a escolha realizada pela

f êmea podem desempenhar importantes papéi s ï1a seleçâ.o

sexual.


