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INTRODUçÃO E RtrVISÃO DA LITERATURA

Os processos e as conseqúências decorrentes dos sistemas de acasalamento

tem proporcionado diversos estudos tanto empíricos como teóricos (WILCZYNISKI &

RYAN, 1992). A manutenção, pela seleção natural" de preferências reprodutivas pelas

fêmeas é raramente questionada para especies onde os machos de anuros fornecem

recursos ou realizam cuidado parental (veja exemplos em HOWARD, 1978; KLUGE,

1981). Todavia, quando os machos não fornecem nem recursos nem cuidado parental, a

manutenção de preferências reprodutivas e menos clara (HOWARD et a1., 1994).

Os anuros são excelentes objetos de estudo dos efeitos evolutivos do

sistema de acasalamento, pois e possível identificar diversas características que afetam a

performance de girinos, tais como crescimento larval mais nâpido (TRAVIS, 1983) e

período larvário menor (TRAVIS &, TRE)(LER, 1986). A comparação entre as

características dos girinos poderia permitir avaliar se as dimensões do macho (massa ou

CRA) ou a $ra capacidade de conseguir amplexo são relacionadas com a performance

larval, de maneira que se possa verificar se há alguma vantagem para a descendência.

O presente trabalho teve como objetivo principal verificar de que modo as

características larvária (comprimento total, massa e duração do período larval) de Scinm

rizibilis (Hylidae) são afetadas pelas caracteristicas patemas de tamanho ou capacidade de

conseguir amplexo.

MATERIAL E METODOS

A performance dos girinos foi avaliada através da descendência de quatro

Ëmeas em amplexo na ârea de estudos e cruzadas cada uma com quatro machos

diferentes (Tabela l). Os cruzamentos obtidos para cada fêmea foram os seguintes: l)
Íêmea com macho original em amplexo (par natural); 2) ftmea com outro macho

encontrado em amplexo; Ëmea com machos que não obtiveram amplexo, sendo 3) um
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com CRA menor que a média geral da população e 4) outro com CRA maior que a média.

Os três últimos tipos formados de casais foram denominados de pares artificiais. Os

cruzamentos com as €meas 1 e 2 (grupo I) foram realizados em 3 de novembro e com as

Ëmeas 3 e 4 (grupo tr) em 28 de dezembro de 1993.

No laboratório, os machos foram medidos com paquímetro (precisão de

0,01 mm) e pesados com balança Pesola@ (precisão de 0,059), sendo separados nas

categorias pequeno (menor que a média geral de CRA para a população) e grande (maior

que a media geral para população). A fertlização foi realizada banhando os óvulos em

suspensões de espermatozóides, seguindo o procedimento de TRAYIS (1980, 1981). Para

cada macho de S. rizibills foram preparadas duas soluções aqüosas com espermatozóides,

nas quais adicionou-se os óvulos das Ëmeas. Os óvulos foram eliminados do corpo das

ftmeas por compressão lateral.

Quando todos os ovos eclodiram, I girinos foram escolhidos

aleatoriamente de cada uma das 1ó coortes obtidas. Todos os girinos foram mantidos

indiüdualmente em recipientes de 300m1 de água sem cloro. Os recipientes foram

acondicionados, lado a lado, em uma única bancada de um laboratório com temperatura

do ar constante a 25 "C. Cada girino foi alimentado com ração para peixes ornamentais a

partir do terceiro dia após a eclosão. A ração foi oferecida a cada três dias, sendo que

aÍìtes os recipientes tiveram a âgua trocada- A quantidade de ração foi aumentada

gradativamente (de l0 mg/dia a 20 mgfdia), até o final do experimento (para o grupo I
ocolreu em 3 de dezembro de 1995 e para o gÍupo II em três de feveeiro de 1994).

Os girinos foram medidos (comprimento total) com paquímetro (precisão

de 0,01 mm) e pesados com balança analítica (com precisão de 0,0001 g), quando se

aproximaram da metamorfose (estágio 42 de GOSNE& 1960).

Os girinos obtidos pelos diversos cruzamentos foram diüdidos em quatros

gÍupos: l) os de machos maiores,2) os de machos menores, 3) girinos de casais naturais e

4) girinos de casais artificiais. Posteriormente, foram comparadas as caracteristicas larvais

entre os grupos I x2 e dos grupos 3 x4.Parlaa anáLlise estatística foi utilizada a anáIise de

variância (ANOVA) fatorial (SOKAL & HÓLF, 1969) e o teste "t" (ZA\ l9S4). As

estatísticas "F" foram calculadas paÍa se testaÍ os efeitos dos cruzamentos realizados

sobre as características larvais. Um nível de significância P < 0,05 foi utilizado.
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Tabela I - Cruzamentos realizados entre fêmeas e machos de Scinm rizibilis (indicados
por "X') para" a avalição do efeito sobre caractrísticas larvárias. Para designação do
"status"reprodutivo do macho: S : solitário; A: em amplexo. Para categoria de CRA dos
machos: P : pequeno; G: grande. Os machos estão também indicados com as fêmeas
com que se encontravam em amplexo.

Machos "Status"
reprodutivo

Macho em anplexo Catryoria de Fêmeas

com Ëmea CRA
A
A
s
S

S

S

A
A
s
S

S

S

I
2
J

4
5

6
7
I
I
10

1l
12

1

2

XX
XX
x
X

X
X

XX
XX
X
X

X
X

G
P
P

G
P
G
G
P

P

G
P

G

RESTILTÂDOS

Os machos, QU€ obtiveram amplexo (n : 4), não apresentaram valores

médios de CRA (26,88 + l,2l mm) e de massa (0,89 + 0,09 g) significativamente

diferentes (to,: 0,26; gl -- 7; p > 0,05; t n"o": 1,22; gJ : 7; p > 0,05) dos valores médios

de CRA (26,67 + l,Z9 mm) e de massa (0,82 + 0,11 g) dos machos que não conseguiram

amplexo (n:8).
Entre as três características larvais analisadas, o comprimento total foi o

que menos apresentou variação (Tabela 2). A media dos comprimentos totais variou, entre

todas as coortes de 27,13 a 31,56 mm (Tabela 3). Os girinos dos casais artificiais foram

cerca de 2,3 Ys maiores, porém não significativamente, que os girinos produzidos pelos

casais naturais (Tabelas 2 e 4).Os girinos de machos maiores foram cerca de 5,5 a/o

maiores que os girinos de machos pequenos, sendo essa diferença significativa (Tabela 4).
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A media das massas dos girinos, próximos ao estágio 42,vanau de 181,0 a

277,9 mg entre todas as coortes (Tabela 3). Os girinos dos casais artificiais foram cerca de

3,1 yo mais pesados, porém não significativamente, do que os girinos produzidos pelos

casais naturais (Tabelas 2 e 4). Os girinos de machos maiores foram cerca de 1l % mais

pesados que os girinos de machos pequenos, sendo essa diferença significativa (Tabela 4).

A duração do período larvário variou, entre todas as famílias (Tabela 3), de

23 a 33 dias. Os girinos dos casais artificiais atingiram o estágio 42 antes dos girinos

produzidos pelos casais naturais (Tabela 2), sendo essa diferença não significativa (Tabela

4) A diferença foi ainda menor quando se comparou os girinos de machos maiores coml

os de machos pequenos(Tabelas 2 e 4).

Tabela 2 - Valores medios das características larvais para cada grupo de girinos de Scinm
rizibilis. Ribeirão Branco, São Paulo.

CsÍacterísticas larvais Origemdo girino XtDP Amplitude

Comprimento toíal (mm)

Ìúassa (mg)

Duração do periodo

larval (dias)

Casais nahrais

Casais artificiais

Machos p€quenos

Macbos grmdes

Casais naãrais

Casais artificiais

Machos pequenos

Machos grandes

Casais naturais

Casais artiliciais

Machos pequenos

Machos grandes

29,36 !2,72
30,05 t 2,09

29,05 + 2,15

30,74 t2"ü9

220,6 + 33,84

227,5 !37,76
214,6 !32,76
240,1 + 36,54

27,37 !3,82
27,51+ 3,64

27,42 + 3,60

27,43 + 3,66

23,10 a 34,80

2434 a34,2Q

23,10 a32,40

25,1A a34,8ü

156,3 a3O2,l

144,8 a333,7

144,8 a298,4

167,9 a333,7

22 a34

22 a38

22 a34

22 a38

30

86

57

59

30

86

57

59

30

86

57

59
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Tabela 3 - Valores médios das características larvárias de Scinm rizibilis como uma
função do tipo de acasalamento. A: acasalamento com macho original, B: com outro
macho que estava em amplexo; C: com macho pequeno; D: com macho grande.

Caracteristiças Tipo de
acasalamento

Fêmeas

Comprimento total
(mm)

Massa
(mg)

Duração do
periodo

larval (dias)

A
B
c
D

A
B
c
D

A
B
C
D

31,39
27,93
29,r7
29,95

23A,3
L89,7
242,7
2r5,3

24,50
23,13
24,43
23,83

29,29
32,r4
31,11
3 1,56

2r9,7
238,3
232,6
218,6

24,38
25,25
27,00
J? )q

29,31
30,04
29,24
30,64

250,1
247,8
229,r
277,9

31",43

32,57
30,43
30,75

27,13
29,46
28,73
30,96

181,0
227,r
213,3
229,6

3A,14
30,43
28,43
29,38

Tabela 4 - Análises de variância para as características larvárias de Scinm rizibiíis. Um
nível de significância de P < 0,05 implica que houve diferença entre os girinos de cada
tratamento.

Caraderí$ica Tratarnento art

Corprimentotcfal (mm)

DuraSo do período lanal (dias)

Massa (g)

Ca^cais aÍtificiais x casais

naturais

Madros pequenos x madros

grandes

Casais adificiais x casais

naturais

N{adros pequanos x madte

grandes

Casais artificiais x

naturais

N{aóos pequanos x madre

grandes

qsais I

14,1886

74,8744

2,25A8

0,6618

426,2448

9-693,7746

19,64

o,70

a,2t

0,43

9,89

< 0,01

> 0,05

> 0,05

> 0,05

< 0,01
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DISCUSSÃO

Nas agregações reprodutivas de S- rizibilis, o sistema de acasalamento é

muito variável, podendo ser encontrada tanto reprodução dependente de tamaúo

(machos mais pesados reproduzindo-se diferencialmente) ou escolha por classes de

machos (CRA e massa de machos e de Smeas em amplexo são correlacionados; veja

capítulo 2). Tanto a competição entre machos como a escolha reahzada pelas fêmeas

podem estar envolvidas na surgimento de tais padrões (e.g. ARAIÇ 1983). Os resultados

dos experimentos realizados indicam que, potencialmente, o sistema de acasalamento pode

afetar as características larvárias.

A influência parental e, conseqüentemente, do sistema de acasalamento

sobre as características larvais, pode ser observada em ^9. rizibilis pela comparação das

famílias produzidas pelos machos grandes e machos pequenos. A constatação da influência

parental nos anuros tem ocasionado controvérsias (WOODWARD et al., 1988;

MITCHELL, l99A; HOWARD et al., 1994). Em Bufo waodhousel, os girinos originados

de machos grandes possuíam maior tamaúo na metamorfose do que os girinos originados

de machos pequenos (MITCFffiLL, 1990), enquanto em Pseudscris crucifer

apresentavam maior taxa de crescimento flryOODWARD et al., 1988). Todavia, em Buío

americamts as caracteristicas larvárias não foram correlacionadas nem com o tamanho e

nem com a idade dos machos (HOWARD et al., 1994).

As diferenças entre as três características larvárias das coortes de casais

nafurais e artificiais de S. rizibilis, foram muito pequenas, sendo que neúuma delas foi

significativa. Todavia, girinos originados de machos grandes foram significativamente

maiores (5,5%) e mais pesados {ll%) do que os girinos originados de machos pequenos.

Segundo FALCONER (1975), caracteres morfologicos possuem componente genetico

mais forte (menos zujeitos a efeitos ambientais) do que caracteres fisiologicos (que

refletiriam, por exemplo, na duração do período larval). Assirn, os resultados obtidos para

S. rizibilis parecem estar derúro do esperado pela genética quantitativa.

As conseqtiências de tais diferenças podem ser adaptativas, pois tamaúo e

peso maiores poderiam reduzir o risco acumulativo de serem predados por predadores

capazes de se alimentarem de presas de ate um determinado tamanho, em um momento

crítico da vida desses girinos, como a metamorfose (TRAYIS et al., 1987). Um Tamaúo
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maior na metamorfose pode significar vantagem em termos metabólicos (POUGH &

KAMEL, 1984), o que poderia ser refletido na vida posterior do girino, aumentando a

sobreüvência e o crecimento futuros (WOODIVARD & TRAVIS, 1991). De fato, há

evidências de que girinos maiores na metomorfose podem se reproduzir mais cedo

(SMITFI, 1987) Õu serem maiores quando atrngem a maturidade sexual (SMITH, 1987;

BERVEN, 1990).

Todaüa, conforme RYAN (1991) é dificil saber se estas características

larvais refletenr, de fato, maior viabilidade ao longo da vida posterior do anuro, apesar de

haver algumas eüdências, como citado acima. Segundo WOOD\ryARD & TRAVIS

(1991) o sistema de acasalamento de Pseudacris uucifer pode afetar a taxa de

crescimento de juvenis, sendo observado que indivíduos originados de casais naturais

apresentavam maior taxa de crescimento, sendo mais competitivos. Entretanto, a taxa de

crescimento dos juvenis não foi correlacionada com a taxa de crescimento de quando eram

girinos $fOODWARD & TRAVIS, 1991).

Talvez, um girino de ,S. rizibilis, com tamanho e peso maiores na

metamorfose se torne um sub-adulto, com alguma vantagem inicial sobre um girino com

tamaúo e peso menores, mas como os ambientes terrestres e aquáticos são muitos

diferentes fisicamente, esta vantagem inicial pode desaparecer com o desenvolvimento

posterior, de forma que não haja nehuma diferença entre os respectivos adultos

originados. Todavia, esta hipótese como a outra, de que possa haver diferenças €ntre os

adultos não podem ser descartada.
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RESUMO

Um experimento controlado, relacionado com o sistema de acasalamentg em
scinm rizibilis (Hylidae), de uma população de Ribeirão Branco, sul do Estado de são
Paulo, foi realizado paÍa verificar se a variação larval pode ser decorrente do tamanho do
macho ou da sua capacidade em ter conseguido um amplexo. A duração do período larval
não foi diferente entre os girinos de machos grandes e dos pequenos, como também não foi
diferente entre os girinos originados de casais nafurais ou artificiais. o ..status,, reprodutivo
do macho (isto é' se haüa conseguido amplexo) também não influenciou o comprimento
total e a massa dos girinos próximos da metamorfose. Todavia" grinos de machos maiores e
mais pesados foram, em medi4 cerca de 5,5Yo maiores e ll%omais pesados, que os girinos
de machos pequenos. Estes resultados, sugerem potencialmente, que os sistema reprodutivo
de S' rizibilis poderia ter um efeito direcional sobre as características larvais.

NSUMMARY'

A controlled experiment, related with the mating system of scirwc rizibilis
(Hylidae), in a population of Ribeirão Branco, at south of são paulo state, was realized to
verify if the larval variation could be due to the size of the male or its capacity in managing
an amplexus' The duration of the larval period was not different between tadpoles of large
and small males, nor was it different between tadpoles coming from natural or artificial pairs.
The reproductive "status" of the male (if it had managed an amplexus) also did not influence
the total length nor the mass of the tadpoles close to metamorphosis. However, tadpoles of
larger and heavier males were' on avefage, approximat ely 5.5yo and llyolarger and heavier,
respectively, than tadpoles of smaller males. These results suggest that the breeding system
of S' rizibilis could potentially have a directional effect on the larval characteristics.
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coNclrrsÕns cERArs

l- O repertório vocal de Scinm rizibilis consiste de quatro tipos de vocalizaçóes: canto de

anúncio, canto territorial, canto de briga e canto em amplexo. A atividade de vocalização

dos machos foi inÍluenciada pelos seus viziúos imediatos, pois machos solitários não

emitiram cantos territoÍiais.

2- Os machos de Scinm rizibilis mostraram-se territoriais; defenderam sítios de

vocalização. Os encontros agonísticos foram escalonados e de dois tipos: exibição e

combate fisico.

3- Scinm rizibilis pode reproduzir-se em diversos meses do ano, desde que as condições

ambientais sejam propíciais" sendo considerada como espécie com características de

reprodução prolongada e explosiva. O sistema reprodutivo e do tipo "lek"'.

4- Os números de machos e de Ëmeas por noite no coro, estiveram positivamente

correlacionados, não ocorrendo o mesmo entÍe o número de machos e as estimativas das

razões sexuais operacionais.

5- O padrão de acasalamento apresentado por Scinm rizibilis foi variável ao longo da

estação reprodutiva, sendo possível verificar a vantagem de machos mais pesados e a

escolha por classes de massa e de tamaúo de machos. Aparentemente, tanto a

competição entre machos como a escolha realnada pelas Ëmeas estiveram envolvidos

nesses padrões.
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6- O número de ovos por desova foi, em media, de 1.125, sendo correlacionadc

positivamente tanto com o CR\ quanto com a massa das Ëmeas. O número de ovos por

desova foi correlacionado negativamente com o diâmetro médio dos mesmos.

7- Aparentemente, a presença de espuma na desova influencia o desenvolvimento dos

embriões, ao aumentar a disponibilidade de oxigênio.

8- As características larvárias (comprimento total e massa) podem ser influenciadas pelo

tamaúo do macho. Dessa formq potencialmente, o sistema de acasalamento pode

desempenhar influência sobre a direção da seleção dessas características larvárias.
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RESUMO GERAL

O objetivo do presente trúalho foi investigar o compofiamento social de

Scinac rizibilis, para responder questões relacionadas à vocalização, territorialidade e

reprodução. A área de estudo (uma poça temporária) se localiza na Fazendiúa São Luis,

situada a 25 km da sede do município de Ribeirão Branco (24013'S'48046'W, 800 m de

altitude), sul do Estado de São Paulo. Os turnos de observações (n :41) foram realizados

de fevereiro de 1993 a janeiro de 1994 e de novembra de 1994 a fevereiro de 1995. Foram

observados quatro tipos de vocalizações. A atividade de vocalização dos machos foi

influenciada pelos seus viziúos mais imediatos. Os machos defenderam sitios de

vocalização através de encontros agonísticos escalonados. O sistema reprodutivo de ,S.

rizibilis foi do tipo "lek", sendo considerada como uma espécie com características de

reprodução prolongada e explosiva. As frmeas foram maiores e mais pesadas (após a

oüposição) do que os machos. Machos em amplexo foram mais pesados do que os que

não conseguiram amplexo. Os números de machos e de Ëmeas presentes no coro por

noite foram positivamente correlacionados; não ocorreu o mesmo entre o número de

machos e as estimativas das razões sexuais operacionais. O amplexo e do tipo axilar. Os

padrões de acasalamentos observados foram muito variáveis sendo observadas tanto

vantagem de machos mais pesados, como escolha por classes de tamaúo e de massa de

machos ("assortative mating'). Há uma tendência de haver perda na eficiência de

fertluaçio quanto maior a razãa entre o CRA do macho e o da fêmea. A desova é

depositada sobre a água, sendo os ovos envoltos por espuma. O número de ovos por

desova foi, em média" de 1.125, sendo correlacionado positivamente tanto com o CRA

como com a massa das Íëmeas. O número de ovos por desova esteve correlacionado

negativamente com o diâmetro medio dos mesmos. Aparentemente, a presença da espuma

na desova influencia o desenvolvimento dos ovos. As características larvárias

(comprimento total e massa) foram influenciadas pelo tamaúo do macho. Dessa forma,

potencialmente, o sistema de acasalamento pode desempeúar influência sobre a direção

da seleção dessas características larvais.
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The aim of the present paper was to investigate the social behaüor of

Scinm rizibilis, to answer questions related to vocalization, territorialify and

reproduction. The study area (a temporary pool) is located at Fazendiúa São Luis,

situated 25 km from Ribeirão Branco (24o13'S, 48o46'\l/, 800 m elev.), South of São

Paulo State. The observation periods (n: 41) were canied out from February, 1993 to

January, 1994 and November, 1994 to February, 1995. Four kinds of vocalization were

observed. Male calling actiüty was influenced by the nearest neighbours. Males defended

calling sites through escalated agonistic encounters. S. rizibilis present a lek breeding

system and characteristics of a species with a prolonged and explosive pattern. The

females were larger and heaüer (after oüposition) than males. Males in amplexus were

heavier than those that did not manage an amplexus. The number of males and females

present in the chorus per night was positively correlated; did not occuring between the

number of males and the estimates of operational sexual ratio (OSR). The amplexus is

axillary. The mating patterns observed were very variable, occurring either advantages for

heavier males or assortative mating by mass or lenght. There is a tendency in occurring a

loss in the fertilization efficiency, the greater the ratio between the SVL of the male and

that of the female. The clutch is deposited in the water where the eggs are covered by

foam. The mean number of eggs per clutch was 1,125, being positively correlated with the

SVL and mass of the females. The number of eggs per clutch was negatively correlated to

their mean diameter. Apparently, the presence of foam in the clutch influences the egg

development. The larval characteristics (total length and mass) were influenced by the size

of the male. Therefore, the mating system can potentially represent an influence over the

direction of selection of these larval features.


