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2* UATERIAT E T,ISTODOS

As observações de campo foram feitas entre agosto

de 1991 Ê iulho de 1992. As visitas noturnas regulares foram

realis,adas mÊnsalmente na estaçâa seca e quinaenalmente na

estaçâo chuvosa, totalizando ?1 turnos de abservaçâo. Cada

turno inieiava ao final da tarde ( 17:30h - 18: 00h) ,

desconsiderando o horário de verâo, e sncêrrado-se quando a

atividade dos anuros dirninuía ( 2L:60in - A2: AA}:,l , totalisando

278 horas de observaçâ.s.

As observaçôes noturnas foram realizadas com

lanterna de luz bra.nca. Por veses foi utilizado u.m flltro
vermelho para redusir o esÈressÊ tlos animais ( e.g. FELLEË$,

1979b, HADSAD, 1gS7, R0BEËT80I{" 199ü).

O perímetro da poça, onde foram feitas as

observaçôes (veja "Descriçâo da área de estudo", página l0),
foi delimitado For estacas de madeira numeradas, com

aproximadamente 150cm de comprimento. As distâncias ê a

direçâo entre duas estacas mais próximas foram anotadas com

uma trena ( precisão de 5 cm) €ì uma bússtrla ( precisãs de 5,e') ,

servíndo para a confecçâo do mapa da área de estudo.

fiada indivíduo adulto foi marcado na primeira vea

em qu€ foi encontrado, através da técnica de amputaçâo de

artelhos ( HARTOF, 1953). Fara esses indivíduos, foram

anotados os seguintes dados: L- dia e horário da marcaçâor

2' se:tÕr r 3- distância do indlvíduo mais próximo, 4-
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localizaçâo na poça. Para alguns desses individuos também

fo:ram ne.gistrados o comprimento rostro-anal tCË,4, medido com

paguímetro de plástico com precisâo de 0,1mm) e o peso { P'

medido com balança com precisâo de 0,19).

Em noites pré-determinadas, a poça foi percorrida,

a cada 86 minutos, Fãrã a coleta das seguintes informaçÕes:

- condiçôes metereológicas ( p- êx. , fase da lua, c*irr

limpo ou nublado) r

temperatu:ra do ar ( a 150crn de altura) e da água ( a no

máximo 5cm de profunfidadel cosl termômetro de mereúrio

{precisâo de 0,5 *{ì] e sempre no mesmo local,
fatores que gÍeram interrupçâo das atividades { p- êt(. ,

ventos, chuva) ,

- horárie de pLco de atividader

horários sm que ocorreram os amplexos e deEovae.

deslocamentos efetuados pelos machss-

Para a realização das observaçôes sobre os

comportamentos territorial, de vocalizaçâ.o e corte foram

utiliaados os métodos de "animal focal", de "todas as

ocorrências" e de " seguêneiag" ( cf. tEHtïER, 1979, HARTïH &

BATESOH, 1986). 0 período de amostragtem de "animal focal",
de machos em voealizaçâo, foi de 5 minutog { ent,re 9ü e 15CI

min. após o ocaso), Íro qual foram registradag a taxa de

repetiçâo de cantos, a t€mperatura do ar e a distâneia até o

vízinho voealiaante mais próximo.

A grande maiaria dsE casa.is capturadoE em amplaxc:

foi acondicionada sm sacos p1ásticos, contendo água da poça
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e veslêtaçâo, sêndo mantida êm cai:ía de isopor até a manhâ

seguinte. O macho e a fêmea eram pesados e madidos, sendo

llberados na noite seguinte. A desova obtida foi fixada e

eonservada em formol 51B para posterior contagem do número de

ovog.

Para verificar sê a eEcolha realiaada pela fêmea

interferia no sucesso de fertilizaçâo, foram capturados

divarss= casais Ëm amplexo s machas vscalisantes de

diferenÈes tamanhos. No laboratório, mediu-se a fêmea e o
maeho em amplexo, substituindo este ú1timo por um de tamanho

maior ou menor ( "manipulaçào do ambieÌrte" segundo IEHNER,

Ig?9). A deEova assim obtida foi mantida em recipientes
p}ásticos por dois dias. quando entâo o número de embri$es

era contado para cá1culo da percenta.gem de fertilizaçâo.

Após a deEova, todos os indivíduos eram liberados Ì1a noite
subsequente.

Para calcular o tamanha

utilizado o Hétodo EstocástLco de

$EBER, 1965) , Íro qual se utiliua a seguinte fórmula:

Rr.N*= Ììí * n* f,*

mr ri

sendo que: No= tamanho estimado da populaçâo; ÍIr= tamanho da

amostrar mí= númerO de animaiS marcâdÕs e liberados na

amostra, Rn= número de animais marcados e liberados, rr":
número de animais marcados ê liberados que sâo

subsequentemente recapturados r Zn= número de anlmais

mareados antes da enésima ocasiâ.o, etr€ nâo foram

da pepulaçâo estudada, foi

Jolly-Seber { JOLLY, 1965 '
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rêcapturados na enésima ocasiâor mas foram recapturadss

subseguentemente { CAIIGHIEY, 19??}

Todag as observações foram ditadas e gravadas em

fita cassete, posteriormente transcritas. Vocaliaações

emitidas pelos indivíduos adultos fora.m rÊgístradas com

gravador !{AGBA-E, utiliaando mierofone $ennheiser HE80 €

gravador Sony TCH 75-V e microfone $ony.

Para a análise estatística dos dados utiliaou-Fe

ou a prova paramétrica 'r t'r ou a medida não-paramétrica de

co:rrelaçâo ( " r" , coefi"ci ente de Spearmann) . No texto, ãS

estatisticas sâo apre=eatada.s na forma de: T t DP ( n)

sendo l= média, DP= desvio padrâol n= tarnanho amostral.
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3_ DESCRICÃO Dâ ÁREA DE ESTT}DO

As obse:rvaçÕes foram feitas em uma peçã

temporária no Parque Estadual da Serua do llar, Núcle*

Fieinguaba ( 44@5CI 'Í,r e 23n'33 's) , município de übatuba, Estado

de 8âo Paulo { figura 01). A poça ( figura ü2} localiza-se nas

proximidades da Ëodovia Rio-Santos ( BR-1ü1) e da trilha do

Picadâo da Earra. { figura g3}. Ëegundo funcionáries do

Núcleo Picinguaba, astã pc'ça foi formada devido à extraçâo

do solo a.renoss ( "caixa de empréstimo"i , o gue possibilitou
c: snrgirnent* de locais csm maior Õu msnos profundidade.

Consequentemente, a poça é totalmente dependente da água

proveniente das chuvas.

A distribuiçêio da vegetaçâ.o é muito irregular.
Percebem-se três categorias principais de vegêtaçâo:

submersa, emêrgente e herbácear Ílês guais destacam-se

rsprËsêntantes das familias G:ramineae, Juncaceae, Hayacaceae

e Xyridaceâe-

Além de Hyla glesans, foram registrâdas as

segír-rintes famí1ias e espécies de anuros: 1) Bnfanidae: Bufg

Ëggsilgu., 2) Hvlidae: Ëffa albomarqÍlrAta, H, cf. Altera, H*-

qr.qlreor_natâ, E- be_rthal_rIbaaç, H* fgbeg., E* cf. fqsçogarl.A,

H-* litüoralls, E_ minuta, Ë- s€slltlgÊêla, Phrynobras

mesophaea e 9steoc-eohalr4ã Langdt>rf.gú, 3) Leptodactylidae:

ee-retephszã asslE e LeBlq-dsqgdtrã cf. s,c_el.lê!ss,
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t-Rb d. PecÉacie
2-.Rb Ô Fr:r,ndr
Hb tichguô.

Figura 01 Localização
realizado o estudo sobre
Parque Estadual da Serra
Estado de Sâo Paulo.

da poça ( asterisco) ,

Hvla ele.qanã, Núcleo
do Har, município

na qual foi
Picinguaba,

de Ubatuba,
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Figura 02 - Vista parcial do
no Núcleo Picinguaba, Parque
munieípio de Ubatuba, Estado

loca1 de estudo
Estadual da

de Sâo Paulo.

( poca) situado
Serra do Mar,
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MÂTA

Tipos do v.getr

ffi "rb-"r""ffi.*.rg.nt.
l-lllj treruricca

Figura 03 Vista aérea esquematizada da poça, nã qual Hy_la
el-egã,nã foi estudada, no Núcleo Picinguaba, Parque Estadual
da Serra do Mar, municipio de Ubatuba, Estado de São Paulo.


