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Figura 9 - Percentagem de fertilização das desovas depositadas pelos casais de Scinm
rizibilis em função darazão entre a massa do macho e a massa da Ëmea. Ribeirão Branco,
São Paulo.

DISCUSSÃO

a) Estrutura do coro

As agregações reprodutivas de S- rizibilis podem ser consideradas como

"leks" ("sensu" EMLEN & ORING, 1977; SULLMN & HINSHAW, 1992), pois os

territórios defendidos pelos machos não contém neúum recurso para as fêmeas além de

seus próprios espennatozóides (veja capítulo 1).

Machos tendiam a se agregar e dentro dessas agregações, suas

distribuições tendiam a ser uniformes. Pelo método de CLARK & EVANS (1954), um

0B
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valor de R ao redor de I indica distribuição aleatoria e a distribuição uniforme produz

resultado igual a 2,14 (uniformidade máxima). Valores intermediários entre I e 2 indicam

distribuição tendendo à uniformidade. O padrão de distribúção apresentado por machos

de S. rizibilis tendia à uniformidade, indicando que os indivíduos são câpazes de manter

uma separação espacial entre eles.

A rnanutenção desse espaçamento poderia limitar o número de

participantes e, conseqüentemente, o número de competidores no coro (\ryHITNEY &

KREBS, 1975; DYSON & PASSMORE,l992a), bem como possibilitar que cada macho

fosse acusticamente distinguível de seus viziúos, para as fêmeas (ROBERTSON, 1984;

DYSON & PASSMORE, 1992b).

Machos de diversas espécies de vocalizÍÌm a partir de sítios elevados

anuros (GREER & \ryELLS" 1980; NARINS & HURLEY, 1982; MITCI{ELL, 1991),

talvez porque as propriedades acústicas dos sons sejam assim melhor propagadas nestas

condições (WELLS & SCHIVARTZ, 1982), pois ocorre grande atenuação dos sons

produzidos próximos ao substrato (MITCFIELL,I99l). Dessa forma, a altura de um sítio

de canto poderia ser tão importante paÍa um macho de S. rizibllls quanto o tipo de

vegetação, pois influenciando na determinação dâ distância em que ocorreria a

propagação do sonq poderia interferir na atração de Ëmeas, como ocoÍïe em outras

espécies (veja GREER & WELLS, 1980; ROBERTSON, 1984).

Quanto ao padrão temporal de reprodução, os anuros podem ser divididos

em duas categorias: os de reprodução prolongada e os de reprodução explosiva (WELLS,

1977). De uma maneira geral, as espécies com estação reprodutiva explosiva apresentam

intensa competição entre machos, chegada sincrônica de machos e de fêmeas no sítio

reprodutivo, altas razões sexuais operacionais e baixas oporfunidades para seleção sexual

por escolha realizada pelas ftmeas (veja ARAK 1983; OLSON et a1., 1986). As espécies

com estação reprodutiva prolongada, por sua vez, estão associadas com chegada

assincrônica de machos e de fiêmeas, escolha de machos realizada pelas fìêmeas, razões

sexuais operacionais baixas e maior oporfunidade de seleção sexual por escolha realaada

pelas ftmeas (WELLS, 1977; ARAII 1983).

Embora essa classificação ainda seja útil, diversos estudos demonstraram

que há dificuldades em estabelecer o padrão de uma especie e tambem que há grande

variação nesse padrão entre as populações (WOODWARD,1982; HO\ryARD, 1988). A
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população estudada de ^9. rizibilis reproduz por várias semanas, embora apresente

características de reprodução prolongada (defesa de territorio e RSOs baixas) como de

reprodução explosiva (sincronismo na chegada de machos e de Ëmeas, índice de

oportunidade de seleção sexual baixo e atiüdade reprodutiva ao longo do dia e da noite).

As razões sexuais operacionais foram pequenas, havendo grande número

de machos ern relação ao de fêmeas, como em outras espécies de reprodução prolongada

(BASTOS & HADDAD, 1996; DYSON et al., 1992). Em medi4 nas agregações

reprodutivas de,Í. rizibilis, havia sete vezes mais machos que €meas. No entanto, houve

correlação positiva entre o número de machos e o número de Ëmeas presentes no coro>

de maneira similar ao observado para outras especies (RYAN et a1., 1981; SULLIVAN &

HINSHAW, 1992; TEJEDO, 1993; BASTOS & HADDAD, 1996). Tal padrão pode ser

devido, a pelo menos três razões: {1) Íêmeas preferem participar de agregações maiores,

pois nestas os acasalamentos são mais fáceis de serem conseguidos @RADBURY, 1981),

(2) coros maiores são mais audíveis e, assirn, atraem mais Ëmeas (WELLS, 1977a) e {3)

machos e Íêmeas apresentam respostas diferentes às condições ambientais que determinam

o deslocamento para área ocupada pelo coro @YAN, 1985).

Os machos de algumas espécies anuros podem vocalizar por diversas

noites, mesmo que as condições ambientais não estejam favoráveis para reprodução (veja

MURPI{Y, 1994 e BASTOS & HADDAD, 1996), enquanto que as Ëmeas, somente

participam das agregações reprodutivas quando as condições ambientais são mais

favoráveis para a oviposição (RYAN, 19S5). Dessa forma, como proposto por WAGNER

& SULLIVAN (1992) essas diferenças entre as respostas dos dois sexos, poderiam

ocasionar a correlação entre RSO e tamanho do coro; assim os machos participando de

coros maiores teriam mais chances de se acasalarem, independente de qualquer mecanismo

de seleção sexual presente (veja também GREEN, 1990 e TEJEDO, 7993). Para este

estudo, com,S. rizibilis, neúuma das três razões podem ser, a princípio, descartadas.

A chegada das Ëmeas de S. rizibilís ao sítio reprodutivo foi sincrônica com

a presença dos machos; as Ëmeas estavam presentes em 84Yo das noites em que houve

atiüdade do coro (machos vocalizando). Este resultado é maior do que o observado em

outras especies de hilideos: Hyla elegans (58Yo, BASTOS & HADDAD, 1995), H. faber
(42Yo, MARTINS, 1990) e H. minuta (38o/o, HADDAD, 1987). O maior sincronismo na

chegada de machos e Ëmeas ao local de reprodução, propicia maior número de desovas, o
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que poderia reduzir a predação de ovos e de girinos (WELLS, 1979), devido a saciação

dos predadores.

O sistema reprodutivo apresentado por uma espécie de anuro pode

influenciar a oportunidade de seleção sexual (WAGNER & S{JLLIVAN, 1992). Esta

influência sobre o Is pode ser decorrente da RSO, do grau de sincronismo da chegada de

machos e de Íêmeas no coro e da duração da estação reprodutiva. Por exemplo, baixas

estimativas de RSO, indicam que a média de sucesso reprodutivo dos machos é pequen4

resultando em Is elevado. Além disso, em especies com reprodução prolongada, a chegada

das {êmeas torna-se assincrônica à medida que a estação reprodutiva se extande, fazendo

com que Is aumentasse porque alguns machos poderiam reproduzir mais de uma vez.

Dessa forma, teoricamente, o Is poderia fornecer indicações do padrão reprodutivo

temporal apresentado por uma população de anuro, isto e: espécies com Is pequeno

seriam de reprodução explosiva e espécies com Is grande seriam de reprodução

prolongada.

Todavi4 ao se comparar Is de diversas espécies de anuros (Tabela 9)

verifica-se que não é possível estabelecer um padrão para especies de reprodução

prolongada ou explosiva. Veja que os valores de Is para espécies com reprodução

explosiva ou prolongada podem ser similares. Esta similaridade talvez seja decorrente das

diferentes metodologias utilizadas nesses trabalhos. Poucos são os trabalhos que

compreendem mais de uma estação reprodutiva ou mais de um sítio reprodutivo e, em

muitos dos trabalhos realizados no Brasil (inclusive este), as üsitas ao local de estudo

foram realizadas com grande intervalo de tempo entre uma e outra.
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Túela 9 - Comparação de valores do índice de oportunidade sexual (Is) para diversas
espécies de anuros

Especie Padrão reprodutivo ReferênciaIs

BUFONIDAE
Bufo atnericanus
B. bufo

B. ictericus

B. valliceps

T{YLIDAE
Hyla elegans
H. faber
Scinax rizibilis

LEPTODACTYLIDAE
P hysa I ae mu s pa stu lo su s

RANIDAE
Rana catesbsiana

explosivo
erylosivo

intermediário

explosivo (?)

prolongado
prolongado

intermediário

prolongado

prolongado

5,87
4,78

6,92

2,28 a32,22

5,74
19,20
2,36

t7,5Í

GATZ (1e81)
DAVIES & HALLIDAY

(re7e)
HADDAD (lee1),

HADDAD COM. PESS.
WAGNER&

suLLrvAN (19e2)

BASTOS (1e93)
MARTïNS (1993)
ESTE ESTUDO

RYAN (1e83)

3,48 HOWARD (1e79)

b) Sistema de acasalamento

Em muitas especies de anuros, o padrão de acasalamento ocorre de

maneira não aleatoria (e.g. HOWARD & KLUGE, 1985, OLSON et al., 1986). A

ocorrência de caracteristicas de acasalamento não aleatórios em ,S. rizibilis, tais como

vantagem reprodutiva dos machos mais pesados e reprodução por classes de massa

("assortative mating") variou entre diferentes dias ao longo da estação reprodutiva.

Variabilidade no padrão de acasalamento é comum entre os anuros

(OLSON et a1., 1986). Diversos fatores podem estar envolüdos na causa dessa

variabilidade, além da seleção sexual. Por exemplo, o padrão de acasalamerto pode estar

relacionado variar com a extensão da estação reprodutiva (LEE & CRUMP, l98l). A
maioria das especies com variabilidade no padrão de acasalamento apresenta reprodução
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explosiva, indicando que estas especies são mais propensas a variarem o padrão de

acasalamento devido a uma maior sensibilidade às variações nas condições ambientais ou

demográficas (OLSON et al., 1986).

Os dois mecanismos de seleção sexual (competição entre machos e escolha

realizada pela fêmea) podem estar envolvidos na determinação desse padrão não-aleatorio

de acasalamento (DAVIES & HALLIDAY,7977; LEE & CRUMP, 1981). A despeito de

não ter sido observado o início do amplexo em ,S. rizibilis, algumas evidências indicam a

participação desses dois mecanismos. Para a competição entre machos, as evidências

foram: (1) estimativas baixas de RSO (veja WELLS, 1977), (2) tentativa de desalojamento

do macho "amplectante" observada em laboratório (e.g. veja DAVIES & HALLIDAY,

1979); (3) defesa de tenitorios através de vocúzações ou comportamentos agressivos

(competição indireta cf WELLS, 1977; veja capítulo 1). Para a escolha realizada pela

Ëmea, a única indicação foi a de que a$ Ëmeas podiam se deslocar entre os territorios dos

machos sem que fossem interceptadas (veja HOWARD, 1988).

Algumas outras evidências, tanto para a competição entre machos como

paraa escolha realizada pela {ême4 têm sido propostas na literatura; todaü4 estas podem

não ser de caráter exclusivo. Por exemplo, a competição entre machos tem sido

eüdenciada pela comparação de valores medios do CRA e da massa de machos em

amplexo e de machos solitários, sendo os maiores e os mais pesados mais bem sucedidos

reprodutivamente (ARAK, 1983). No entanto, deve-se considerar que a escolha realizada

pela Ëmea também poderia resultar em tal padrão não aletorio ( e. g. RYAN, 1983).

Diversos estudos (WILBUR et al., 1978; LEE & CRUMP, 1981), inclusive

o presente, que comparam CRA e massa de machos em amplexo com aqueles de machos

solitários, em determinado dia, assumem que os machos solitários não foram bem

sucedidos. Entretanto, o processo desde o início dos amplexos até as oüposições não foi

acompanhado, o que torna essa suposição incert4 pois os machos solitários poderiam

conseguir amplexo com €meas solitárias ou desalojando outros machos já acasalados.

A ocorrência de acasalamentos por classes de CRA ou de massa seria uma

evidência indireta de que as fêmeas poderiam estar realizando alguma avaliação dos

machos (ROBERTSON, 1990). Deve-se considerar, também, que a competição entre

machos pode resultar em correlação do CRA e da massa dos indiúduos em amplexo (e.g.

DAVIES & HALLIDAY,1977; LEE & CRUMP, 1981). Para 
^9. 

rizibilis tanto as massas
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como os CRAs de machos e de fêmeas em amplexo foram significativamente

correlacionadas ao longo da estação. Em muitas espécies de anuros, a freqüência

dominante dos cantos é correlacionada negativamente com o CRA dos machos (RYAN,

1985; SULLMN & WAGNER, 1988; WAGNEK 1989) ou com a massa (GMN,
1987). Se as Ëmeas de ,S. rizibilis são capazes de avaliar os machos utilizando a

freqüência dominante das suas vocalizações e, se esta é correlacionada com o CRA ou

mas$a dos machos, o resultado obtido seria esperado (correlação entre as massas como

tambem entre CRAs de machos e de Ëmeas em amplexo).

O fato da correlação entre as massas de machos e de Ëmeas em amplexo

ter sido maior que a correlação entre os CRÀs, pode estar relacionado com as baixas

correlações observadas entre CRA e massa dos machos em amplexo e dos machos

solitários (veja página 35). Essas últimas correlações indicam que há uma grande variação

da massa em relação ao CRÀ pois um macho que conseguiu amplexo, poderia ter perdido

peso durante a sua pÍesença no coro, na tentativa de manter um territorio. Dessa forma,

machos muito grandes apresentam pesos muito pequenos. Como o CRA de algumas

especies de anuros, praticamente, peÍmanece invariável ao longo de uma estação

reprodutiva (ROBERTSON, 1986a), as fêmeas de ,S. rizibilis Tenderiam avaliar os

machos mais realisticamente pela diferença de suas massas, se a freqüência dominante do

canto for correlacionada positivamente com a massa.

A ocorrência de seleção sexual por classes de CRA pode estar associada

com a maior eficiência de fertilização em anuros de amplexo axilar (LICtil, 1976).

Machos pequenos seriam incapazes de alcançar adequadamente a cloaca da Ëmea (e

poderiam não ter quantidade suficiente de esperma para fertilizar toda a desova); por

outro lado, machos muito grandes não seriam capaees de manter uma justaposição

constante entre as cloacas durante a oüposição (ROBERTSON, 1990; BOURNE, 1993).

Realmente, em algumas especies de anuros a eficiência de fertilização dos ovos pode ser

influenciada pela razão entre CRA do macho/CRA da Ëmea (Tabela 10, nesses estudos a

massa geralmente não foi medida). Ao contrário, para outras especies {Tabela 10), esta

razãa não tem influência sobre o sucesso de fertilização. Talvez a influência do tamaúo

não seja relevante em especies cujos machos ou fêmeas apresentem posturas especiais

durante a oviposição, tais como a "basket posturd' emBufo cognatus (KRIJPA, 1990) e a
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elevação dos calcaúares direcionando-os para trás em S. rizibllls (presente trabalho, veja

capítulo 3), que aparentemente possibilitam uma fertilização eficiente.

Tabela 10 - Influência da razão de CRA de macho/CRA de Ëmea na eficiência de
fertilização de diversas espécies de anuros.

Espécie Influência da razão na Referência
fertilização

BUFONIDAE
Bufo americãÍïas
B. cognntus

T{YLIDAE
Hyla elegans

Scinm rizibilis
S. rubra

LEPTODACTYLIDAE
P hysalaemus pu stul osu s

RANIDAE
Rqnq cstesbeians

não
nao

nao
sim

KRUSE (1e81)
KRUPA (1e88)

BASTOS & HADDAD
{1ee6)

ESTE ESTUDO
BOURNE (1ee3)

RYAN (1e83)

HO\ilARD (1978)

s1m

nao
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RESUMO

A atiüdade reprodutiva de Scinac rizibilis foi observada em uma poça

temporári4 localizada no município de Ribeirão Branco, sul do Estado de São Paulo,

entre fevereiro de 1993 e janeiro de 7994 e entre novembro óe 1994 e fevereiro de 1995.

A estação reprodutiva se estendeu de setembro a fevereiro (época de chuvas). As fêmeas

eram maiores e mais pesadas (apos a oviposição) do que os machos. Considerando toda a

estação reprodutiv4 os machos que obtiúam amplexo foram maiores e mais do pesados

que os machos solitários. Dentro do coro, a distribuição espacial dos machos tendia à

uniformidade. Os números de machos e de Ëmeas presentes no coro estiveram

positivamente correlacionados, todavia não houve correlação positiva entre o número de

machos com as razões sexuais operacionais. Em médi4 havia sete machos para cada

ftmea presente no coro. O padrão de acasalamento foi variável ao longo da estação, sendo

que em determinadas noites houve vantagem para machos mais pesados e em outras,

escolha por classes de massa de machos f'assortative mating"). Considerando toda a

estação houve vantagem reprodutiva para machos mais pesados e escolha por classes de

CRA e de massa de machos. Houve uma tendência não significativa de perda na eficiência

de fertilização, quando aumentava arazáo entre o CRA do macho e o da fêmea.
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*SIIMMARY'

The breeding activity of Scinm rizibilis was observed in a temporary pool,

located at Ribeirão Branco, South of São Paulo State from February, 1993 to January,

1994 and November, 1994 to February, 1995. The reproductive season extended from

September to February. Females were larger and heavier (after oviposition) than the

males. Considering the whole breeding season, males that obtained amplexus were larger

and heavier than solitary males. In the chorus, the spatial distribution tended towards

uniformity. The number of males and females present in the chorus was positively

correlated, however there was no correlation between the number of males and the

estimation for the OSRs (operational sex ratio). On average there were seven males for

every female present in the chorus. The mating pattern was variable throughout the

season? so that in ceúain nights there were reproductive advantages for heavier males and

on others, assortative mating. Considering the whole $easoír, there were reproductive

advantages for heavier males and assortative mating. A non-significant tendency occurred

in loss of fertilization efficiency, when the ratio between the SW of the male and that of

the female increased.



55

LITERATURA CITAI}A

ARAK A. Male-male competition and mate choice in anuran amphibians. In: BATESON,

P. (ed.). Mate choice. Cambridge: Cambridge Univ. Press., 1983. p. l8l - 210.

ARNOLD, S. J.; WADE, M. J. On the measurement of natural and sexual selection:

theory. Evolution, v. 38, p.7A9 - 719,1984.

BASTOS, R. P. Biologia reprodutiva de Hyla elegans (Ánura, Hylidoe), na região de

Ubatuba, Estsdo de São Paulo. Rio Claro. Instituto de Biociências, {INESP, 1993.

93p. Dissertação (Mestrado em Zoologia) - Instituto de Biociências, Universidade

Estadual Paulista, 1993.

_; HADDAD, C. F. B. Vocalizações e interações acústicas em Hyla elegans

(Anurq Hylidae) durante a atividade reprodutiva. Naturalia,v. 2A,1995 (no prelo).

Breeding actiüty of the neotropical treefrog Hyla elegans (Anura, Hylidae).,J.

HerpetoL, 1996, (no prelo).

BOURNE, G. Proximate costs and benefits of mate acquisition at leks of the frog

Ololygonrabra.Anim. Behav.,v.45,p. 1051 - 1059, 1993.

BRADBURY, J. W. The evolution of leks.In: ALEXANDE& R. D.; TINKLE, D. W.

(eds.). Natural selection and social behovior: reeent reqsesrch arul new theory. New

York: ChironPress. 1981. p. 138 - 169.

BRENOWITZ, E. A., \ilLCZYNSKL W.; ZAKON, H. H. Acoustic communication in

spring peepers: environmental and behavioral aspects. J. Comp. Pltysiol. A, v. 155, p.

585 - 592, 1984.

CLARK, P. J.; EVANS, F. C. Distance to nearest neighbor as a measure of spatial

relationships in populations. Ecologt, n. 35, v. 4, p. 445 - 453,1954.

DAVIES, N. B.; HALLIDAY, T. R. Optimal mate selection in the toad Bufo bufo.

Nature,n.269, p. 56 - 58,1977.

Competitive mate searching in male coÍÌìmon toads, Bufa bufo. Anim. Behav.,v.

27,p.1253 -1267,1979

DYSON, M. L.; PASSMORE, N. I. Inter-male spacing and aggression in African painted

reed frogs, Hyperolius_marmordtus. Ethoíog,t, v. 91, p.237 - 247,1992a.

Effect of intermale spacing on female frequency preferences in ths painted reed

frog. Copeia,n.1992,y.4, p. llll - 1114,1992b.



56

BISHOP, P. J.; FïENZI, S. P. Male behavior and correlates of mating success in

a natural population of African painted reed frogs {Hyperolius marmoratus).

Herpetologica,v. 48,n. 2, p.236 - 246,1992.

EMLEN, S. T.; ORING, L. W. Ecology, sexual selection and the evolution of mating

systems. Science, v. 197, p. 215 - 223, 1977.

GERHARDT, H. C.; DIEKAMP, B.; PTACEK, M. Inter-male spacing in choruses of the

spring peeper, Pseudacris (Hyla) crucifer. Anim. Behav., v. 38, p. 1012 - 1A24,1989.

GMN. M. F. Vocalizations and acoustic interactions of the carpenteÍ frog, Rana

virgatipes. Herpetologicc\v. 43,n.4,p. 467 - 481,1987.

GREEN, A. J. Determinants of chorus participation and the effects of sizq weight and

competition on advertisement calling in the túngara frog, Physalaemus pustulosus

(Leptodactylidae). Anim. Behav.,v. 39, p. 620 - 638, 1990.

GREER, B. J.; WELLS, K. D. Territorial and reproductive behavior of the tropical

American frogCentrolenellafleischmanni. Herpetologica, v. 36, n. 4, p. 318 - 326,

1980.

HADDAD, C. F. B. Comportarnento reprodutivo e comunica$o sonora de }Jyla minuta

Peters, 1872 (Ámphibia, Amtra, HyÍidae). Campinas. Instituto de Biologia,

UNICAMP, 1987. 135p. Dissertação (Mestrado em Ecologia) - Instituto de Biologi4

Universidade Estadual de Campinas, 1987.

Ecologia reprodutiva de uma comunidnde de arfíbios onuros na Serra do Japi,

sudeste do Brasil. Campinas. Instituto de Biologia, UNICAMP,l99l. 154p. Tese

(Doutorado em Ecologia) - Instituto de Biologia, Universidade Estadual de

Campinas, 1991.

HALLIDAY, T. R. Do frogs and toads choose their mates? Nature, v. 306, p.226 - 227,

1983,

HOWARD, R. D. The evolution of mating strategies in bullfrogs, Rana cstesbeiana.

Evolution,v.32, n. 4, p. 850 - 871, 1978

Sexual selection on male body size and mating behaviour in American toads,

Bufo americarrus. Anim. Behw., n. 36, p.1796 - 1808, 1988.

_; KLUGE, A. G. Proximate mechanisms of selection in wood frogs. Evolution,v.

39, n. 2, p. 260 - 277, 1985.



57

IENNIONS, M. D.; BACKWELL" P. R. Y.; PASSMORE, N. I. Breeding behaviour of
the African frog, Chiromantis xerampelina: mútíple spawning and polyandry. Anim.

Behav.,v.44, p. l09l - n}A,1992

KRtlPAs J. J. Fertilization efficiency in the great plains toad (Bufo cognatus) Copeia, v.

1988, n.3, p. 800 - 802, 1988.

KRUSE, K. C. Mating success, fertilization potential, and male body size in the American

toad (Bufo americanus) Herpetologtca, v . 37 , p. 225 - 233 , l98L .

LEE, J. C.; CRUMP, M. L. Morphological correlates of male mating success in Triprion

petasatus and Hyla mdrmorata (Anura: Hylidae). Oecalagia, v. 50, p. 153 - T57,

1981.

LEHNE& P. N. Handbook af ethological methods. New York: Garland STPM Press,

1979. p.1 - 403.

LICHT, L. E. Sexual selection in toads (Bafo anericanus). Can. J. Zool., v. 54, p. lZ77 -

1284, t976.

MARTIN, P.; BATESON, P. Measuring behaviour. An ìntrodutory guide Cambridge:

Cambridge Univ. Press., 1986. p. I - 199.

MARTINS, M. História nstural do sapo feneiro ífiyla faber Wied) na região de

Carnpinas, Estada de São Paulo. Campinas. Instituto de Biologia, UNICAMP, 1990.

139p. Dissertação (Mestrado em Ecologia). Instituto de Biologia, Universidade

Estadual de Campinas, 1990.

Observations on the reproductive behaüour of the Smith frog, Hyla faber.
Herpet. J.,v.3, p. 3l - 34,1993.

MARTOF, B. S. Territoriality in the green frog, Rana clomitans. Ecolog4 v. 34, p. 165 -

T74, 1953.

MITCHELL, S. L. Intermale spacing and calling site characteristics in a Southern

Mississipi chorus of Hyla cinerea. Copeia, v. 1991, n. 2, p. 521 - 524,lg9l.

MORRIS, M. R.; YOON, S. L. A mechanism for female choice of large males in the

treef,rog Hyla chrysoscelis. Behov. Ecol. Sociobial.,v.25,p.502 - 519, 1989.

MURPHY, C. G. Chorus tenure of male barking treefrogs, Hyla gratiosa. Anim. Behav.,

v.48, p.763 -777.



58

NARINS, P.M.; HURLEY, D. D. The relationship between call intensrty and function in

the Puerto Rican coqui (Anura: Leptodactylidae). Herpetoktgica, v. 38, p.287 - 295,

1982.

OLSON, D. H.; BLAUSTEIN, A. R.; OTIARA" R. K. Mating pattern variability among

ïr'estern toaó (Bufo boreas) populations. Oecologia, n. 70, p. 351 - 356, 1986.

POMBAL, J. P., Jr. Biologia reprodutiva de arruros (Amphibia) associados cr uma poçã

permanente na Serra de Paranapiacaba, sudeste do Brasil. Rio Claro. Institituto de

Biociências, LJNESP, 1995, 164p. Tese (Doutorado em Zoologia). Instituto de

Biociências, Universidade Estadual Pauüsta, 1 995

PYB{IRN, \M. F. Breeding behaúor of the leaÊfrogs PÍryllomedusa collidryas and

Pltyllomedasa dacnicolor in Mexico. Copeia, n. 197 A, p. 209 - 218, 197 O.

ROBERTSON, J. G. M. Acoustic spacrng by breeding males of Uperoleia rugosa (Anura:

Leptodactyli dae). Z. Tierpsychol., v. 64, p. 283 - 297, 1984.

Male territoriality, fightrng and assessment of figtrting ability in the Australian

frog Uperoleia rugosa. Anim. Behav., v. 39, p. 639 ' 645,1986a.

. Female choice, male strategies and the role vocalizations in the Australian frog

Uperoleia rugosa. Anim. Behav.,v. 34, p. 773 - 784, 1986b.

Female choice increases fertilization success in the Australian frog, Uperoleia

laevigata. Anim. Behav., v. 39, p- 639 - 645, 1990.

RYAN, M. I. Sexual selection and communication in a Neotropical frog, Physalaemus

pustulosus. Evolution, v. 37, n. 2, p. 261 - 212, 1983 .

.The tungara"frog. A study in sexual selection and communication. Chicago. The

University of Chicago Press, 1985, p. 1 - 230.

_; KEDDY-HECTOR, A. Directional patterns of female mate choice and the role

of sensory biases. Am. Nat., v. 139, supl., p. 4 - 35,1992.

SULLIVAN, B. K.; WAGNER, W. E., Jr. Variation in advertisement and release calls,

and social influences on calling behaüor in the gulf coast toad (Bufo valliceps).

Copeia,v. 1988, p. 1016 - 1022, 1988.

_; HINSHAW, S. H. Female choice and selection on male calling behaviour in the

gray treefrog Hylaversicolor. Anim. Behav.,v. 44,p.733 - 744, 1992.

TEJEDO, M. Do male Natterjack toads join larger breeding choruses to increase mating

success? Copeia,v. 1993, n. l, p. 75 - 80,1993.



59

WAGNER, W. E., Jr. Fighting, assessment, and frequency alteration in blanchard's cricket

frog. Behav. Ecol. Saciobiol.,v.25,p. 429 - 436,1989.

SULLMN, B. K. Chorus organization in the gulf coast toad (Bafo vallieeps):

male and female behavior and the opprtunity for sexual selection. Copeia, v. 1992, n.

3,p. 647 - 658,1992.

WELLS, K. D. The social behaviour of anuran amphibians. Anim. Behw., v. 25, p. 666 -

693,1977.

Reproductive behavior and male mating success in a Neotropical toad Bufo

gphonius. Biotropica, v. 11, n. 4, p. 301 - 307, 1979.

SCHWARTZ, f. J. The effect of vegetation on the propagation of calls in the

Neotropical frog Centrolenella fleischrnanni. Herpetologtca, v. 38, n. 4, p. 449 -

455,1982.

WHITNEY, C. L.; KREBS, J. R. Spacing and calling in Pacific tree frogs, Hyla regtlla.

Can J. Zool., v. 53, p. 1519 - T527,1975.

WILBLI& H. M., RUBENSTEIN, D. I., FAIRCHILD, L. Sexual selection in toads: the

roles of female choice and male body size. Evolution,v.32,n.2,p.264 - 270,1978.

WOODWARD, B. D. Sexual selection and nomandom mating pattems in desert anurans

{BuÍo woúhousei, Scaphiopus couchi and ,S. bombifrons). Copeia, v. 1982, p. 351 -

355, 1982.

ZABT L H. Biostatistical Analysis Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 2a ed. 1984. p. I -
718.


