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INTRODUçÃO GERAL

Os anfibios anuros são excelentes organismos paÍa estudos de

comportamento, devido à facilidade com que podem ser observados e manipulados

(WELLS, 1977; HADDAD & CARDOSO, lggz). Tal facilidade possibilirou que,

nos últimos 20 anos' diversos aspectos do comportramento social dos an'ros

(territorialidade, vocalizações, comportamento reprodutivo, cuidado parantal)

fossem estudados, constatando-se a sua complexidade (w-ELLs, 1977:

DUELLMAN & TRUEB, 1986). os trabalhos sobre o comportâÍnento social dos

anuros têm sido de grande importância em diversas áreas, entre elas, seleção sexual,

sucesso reprodutivo, comunicação e evolução de sistemas reprodutivos

(wooDwARD, r9B4;RyAN, 1985, !99L;KREBS & DAVIES, r99r).

O presente trabalho teve por objetivo principal obter informações

sobre o comportamento social de Scinax rizibilis (Anura; Hylidae), para responder

questões relacionadas à vocalização, territorialidade e reprodução.



AREA DE ESTUDO

As obsewações foram realizadas no município de Ribeirão Branco (24o13'S,

ea"+o'w, 800m de altitude), sul do Estado de São Paulo (Frgura l). Esta área corresponde a

uma região de transição entre a Serra do Mar, representada pelo segmento interiorizado da
parte meridional da Serra de Paranapiacaba e o Planalto Meridional. A ocorrência de

espécies típicas do planalto, como: Hyla albopunctata, H. sanborni, phyllomedusa

tetraploidea e outras típicas da Serra do Mar, como: Hyla microps, phyllomedusa distincta
e scinm rizibilis, confirmam esta transição (HADDAD, l99l).

Esta região apresenta uma estação chuvosa, compreendendo os meses de
setembro a fevereiro, e uma estação seca, entre os meses de março e agosto (Frgura 2). A
estação seca é cuactenzada também pelas menores temperaturas, e a estação chuvosa pelas

maiores temperaturas (Figura 2). Os valores mensais de pluüosidade foram obtidos no
posto hidrometeorológico do município de Apiaí, Estado de São paulo, que está cerca de 45
Km de Ribeirão Branco. As temperaturas da água e ar foram obtidas no primeiro turno de
observação de cada visita e sempre às 19:00 h.

Os trabalhos de campo foram realizados em uma poça temporária (Figuras 3
e 4),localaada na Faeendiúa São Luis, 22 l<m da cidade de Ribeirão Branco. o acesso à
poça (a partir da sede da fazenda) se fazia por uma trilha usada para extração de madeira. A
distribuição da vegetação no interior da poça é, aparentemente, regular, com predominância

da familia Juncaceae.

Além de Scinu rizibilis, foram registradas as seguintes famílias e especies de
anuros: Hylidae: Hyla bischffi, H. microps, H. minuta, H. senicula, phrynohyas venulosa,
Phyllomedusa distincta, P. tetraploided, Scinm perereca, Sphaenorhynclus cf. surdus;
Leptodactylidae: Adenomera mormorata, Ceratophrys aurita, Eleutherodactylus guentheri,
Leptodactylus flavopictus, L. notoaktites, Physalaemus cavieri, p. olfersii, proceratophrys

b oi e i ; Microhylid ae C hiasmoc Ie i s le u c o sticta.
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Figura 1 - Mapa com a localização do município de Ribeirão Branco (*) no Estado de São

Paulo.
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Figura 2 - Pluviosidade, temperatura do e da âgu4 registrados entre fevereiro de
1993 e janeiro de 1994, na área de estudo. Ribeirão Bãnco, sul do Estado de São
Paulo.
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Ilgu* 3 - Vista parcial do local de estudo (poça) situado na Fazendinha São Luis,
Município de Ribeirão Branco, sul do Estado de sào paulo.
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Figura 4 - Vista superior esquematizacia da poçq na qual Scinm rizibitis foi estudadamunicípio de Ribeirão Branco, Estado de São-paulo.



ESPECIE ESCOLHIDA

A família Hylidae apresenta diversas especies que são ótimos modelos para
estudos comportaÍnentais, por serem de frcil observação e, geralmente, abundantes na época
reprodutiva (MARTINS, 1990; HADDAD, r99r; poMBAL, 1995). a gênero Hyra
apresenta a maior riqueza de espécies na região Neotropical (DUELLMAN, 19g6).

scinm rizibilis (Hylidae) foi a espécie escolhida para a realização do trabalho
(Figura 4)' Algumas caracteríticas reprodutivas tornam esta especie propícia para testar
hipoteses comportamentais: formam agregados nos quais os machos vocalnam;apresentam
canto complexo; em algumas ocasiões da estação reprodutiva pode ocorrer um incremento
acentuado no número de indivíduos em reprodução (c. F. B. HADDAD & J. p. poMBAL
com. pess.; obs. pess.).

Figura 5 - Macho de Scinm rizibilis em
estudos, Ribeirão Branco, São paulo.

FcÉo: J. P.Pombal Jr.

seu sítio de vocalização na vegetação da área de
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