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4- EESUTTADOS

4.1- Fatores abióticos e a atividade reprsdutiva

Al.guns fatores abióticos, tais comÕ: temperatura

do ar, precipit,açâo pluvíométrica ê luminosidade da lua
( observada pela fase da 1ua) , aparentemente, afetara.m a

atividade reprodutiva de Ë, ele.qanã.

A área de superfície da poça apresentou

modificaÇões ao longo do período de estudo, chegando a sÊcar

em várias ocasiões: entre novembro-desembro de 19S1; €Íì

Janeiro, fevereiro, rnarço-abril e Julho de 1992. I sto ,

provavel mente " é um reflexo do regime irregular de

precipitaçâo pluviométrica na r€giâo de Picinguaba, durante

cls anos de 1991 e lggl. Pode-se, também, verificar gLÌe

valores elevados de temperatura do ar foram obtidos nessaË

ocasiêes ( Figura ü41. Nesses períodos de sÊca, toda a

atividade reprodutiva de E. ç]ggAgs* cessou ( Figura 04\ .

Entretanto, nos dias com baixas temperaturas do ãtí'. o número

de indivíduos foi baixo, mesmo se houvesse chovido

anteriormente.

Em noites de lua cheia e céu lj mpo, os poucos

machos que vocalisavam estavam loealizados Êm sitios maig

abrigados, situados na mã.rgÈm da. poÇa- Xurante garÊas ou nas

noiteE seguintes a uma forte ehuva, a guantidade de machos
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aumentava considêravelmente. Neste úItimo caso, os machos

poderiam ser encontrados em áreas recém alagadas. Poucos

machos apareceram, entretanto, nas noites em que estivesse

chovendo fnrtemente-

As primeir:as vecaliea+üe*= faram emiti das For

maehos localizados na vêgêtaçâ.o marginal e estiveram

correlacionadas positivamente eom s horário do Êcaso ( r:

0 ,94 , p< 0 ,01 r n= 35) . No início do turno de atividades,

cerca de ?,A a 30 minutos antes do escr.rrÊcer, os machos

vocalizavam isoladamente. Entretanto, decorridos em média 4ü

minutos após o ocaso, csmêçavam a interagir formando L1m

" coro" , sendo este horário correlacionado positivamente com

o do ocaso ( r= CI,91 ; tr( ü,ü1 ; !1= 18).

Ouando havia pouca atividade em noites guentes (,r

23 'âC às 19:60h) ou em noites frias ( < 22 '?lf às 19:00h) , a

última vocalizaçâo foi emitida por volta das ?4:00h Ê

ãl:3{lh, respÊctivamente. Em uma noite de granda atividade
(28/íòt/L992| , a últina vocalizaçâo foi emitida às 05: AUh,

mãs a maioria dos maehos começou a =e afastar da poça por

volta das ü3:00h, deslocando-se em direçâo da vegetação

marginal.
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1992

Fi.qnra 04 - Número de indivíduos - machos e fêmeas - de Hyra
e-le]ïê.oã ( $ observados por noite na poça, relacionandoiocom: ( B) precipitação pluviométri.ca diária e ( C)
temperaturas do ar e água - obtidas às 19: 60Ìr-
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4. ?,- Características dos adnltos

4- 3. 1- Coïoração e pad.rão dorsal

Os individuos de E. ÊLggasg ( machos e fêmeas)

a.presentam dorso eom uma área central marrom, gus sÊ inicía

na rêgiâü interoeular. [Ima área c]-ara limita essa regiâo

cent:ral , êstêndendo-se ante:ÍiorÍmente até {J focinho e 
"

posteriormente, até a regiâo sacral. Duas faixas lateraig

marrons acompanham a área clara em toda sua extensâo. Nas

superfícies marroÌfs há pontuações brancas. Durante .

atividade reprodutiva no coro, nos machos ( figura ú5) a área

clara geralmente apresenta-se amarelada, ao passo gue nas

fêmeas é branca, podendo canter pigmentaçã.o escura ( Figr-rra

ü6) .

A superfície ventral é granulosa. no abdômen e lisa

na regiâo gular. A coloraçâo da regiâo ventral é amarelo-

esverdearia, sendo opaca na regiâo gular das fêmeas- As

membranas interdigitais dos membros anteriores sâo amarelas

e as dc= posterierrês, alaranjadas- As superfícies escsndidas

do fêmur sâo alaranjadas-
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Fi.gura 65 - Macho de Hyla elesans durante a atividade de
vocali-zaçâc,'.
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Figura 06 - Fêmea de HvIa glegans rJurante a etapa de escolha
de parceiro-
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4.2- 2- Comprimento rostrs-anal { CRA}

[Jm total de 32L indivíduos foram medidos, 259

machos e frZ fêmeas. os machos da H,_ eje-gallg. apresêntararn cRA

médio de !5,7ü 3 1,J.ümm ( n= 259) e as fêmeas de 82,32 s

1. .52mm ( n= 6ã). Ilouve diferença Eignificativa entre as

médias de CRA de machos e fêmeas ( t= 29,72t tr< 0,01). A

cïistribuiçÃo dos CRA de machos e fêmeas está represêntada na

figura ü7. A média do CRA de machos em amplexo (36,29 r

1.15mm, n= 56) foi significativamente maior {t: 15,59; tr{

ü,üL) que a de machos que nâo estavam em amplexo {!5,58 a

I ,ü9mm' n: 2CI6).

4..2.3- Peso

Os machos de II"_ e_Leqang possuem peso médio de L ,tT
j $,249 ( n= 228, sendo significativamente diferentes ( t=

17,08; p< A,üLi das fêmeas, após a desova (2,ü4 s 0,35g, n=

52t. A distribuiçâo dos valores dos pesos de machos e fêmeas

eEtá representada na fiçÍura 08- O peso médio dos machos êm

amplexo (1,33 : 8,139; n=55) foi significativamente maior

{ t= 3,4ü; F( U,Aãl gue o de machos gr.re não entraram em

arnplexo ( 1 ,15 '" lA, ?Lg, n: 176) .

O valor médio da massa de ovos carregada pelas;

fêrneas foi de A,74 a 8,23S ( n= L4, , o gue representa,

aproximadamente, 35% do peso médio obtido após as fêmeas

have::em desovado.
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Figura 07 Distribuiçâo dos valores de CRA dos machos em
amplexo e solitários, e das fêmeas da populaçâo de Hvla
e_Le-qanã estudada no município de Ubatuba, Estado de Sâo
Paulo.
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Fi.gura 08 - Distribuiçâo dos pesos de machos em amplexo e
solitários, e das fêmeas da populaçâo de HuIe gle.qang
estudada no município de Ubatuba, Estado de Sâo Paulo-

NÚMERO DE INDIVíDUOS

NÚMERo DE INoIVíDUOS
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4.3- Êiologia dos adultos

4.3.1- Densidade Ê deslocamentos

*urante o período de estudo, foram marcados 4üs

indivíduos de H,-.. g.l_e^gqng, { 330 machos e 75 fêmeas). Nem

todos os indivíduos foram marcados, pois alguns encontravâm*

se em locais de difícil acêsso Ê nâo puderam ser capturados.

A densidade de individuss na' trtlça variou muito dr-rrante o

período de estudo. A figura Ag apresenta os sítios de

vocal j zaçâ.o util j.zados pelos maehos em um trecho da poça em

três noites distintaE.

[Jtilizando oE dadoE de captura*::ecaptura, o

tamanho estj-mado da populaçâo de H* e_tegaa.s_ estudada variou

entre =etembro de 1991 a feverei.ro de 1993, sendr: a média de

de g8ü indivíciuos { variando de ã11 a 15t5i. A figura 1ü

mostra que a entrada de indiví.dr-ros novos na poÇa

i recruiamento) foi praticamente constante aÊ longo dç

estudo. As curvas obtidas para machos e fêmeas sâo

similare=. 0 número de indivíduos novos presente na poç,"

ssmpre foi maior que o de recapturadas, exceto por i-rma noite

de junho,/92 ( Figura 11) , reforçando a idéia de recrutamento

canstante. Entretanto, nos meses ( de fevereiro a Junhç/gZ)

em glle as condições ambientais foram mais adversas

( temperatura baixa e poLlca precipítacâo pluviométrica) a



,.f, r{

intensidade do recrutamento diminuiu, o que possibilitor-a

maj or proporçâo de recapturas i figura 11) .

A distância para o vizinho mais próximo

influenciou nos deslocamentos efetuados por machog adr-rltos

vocalis'antes, âo longo de uma dada noite. râuanto maior a

distância entre dois ma.chos vscalisantes, maior o

desloeamento efetuado, havendo entre esssa duas variáveis.

una correlação positiva e significativa ( r= CI,51, p< ü,AI t

11= 251'. A1guns indivíduos recapturados realizaram loagos

desrocamentos entre uma observaçâo e outra, ocupandel

diferentes sítios de vocalizaçâo, enguanto outros
permaneceram praticamente no mesmo loca1 ( Figura 12).
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Figura 09 Localiaação de indivíduos
( representados por pontos) Êm uma parte
noites disti ntas: ( Á) outubro/l991 , ( B)
Junho/1991.

de HyIa elesq.ns
da poça em três

Janeira/L992 e (C)
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Eigu:ra 10 Recrutamento de
durante o período de estudo

NOTTES DE OBSERVAçÃO

machos e fêmeas de HyÌÊ, eleqang
( 24/8/199L a 5/7 /L992).

NO|TES DE OBSERV çÃO

Figura 11 l{úmero de indivíduos reerutados ( barra escura} e
recapturados ( bama clara) de tvla eleganã observados em
diversas noites, durante o período ( 24/A/% a 5lTlg?r.

NÚilERo DE INDIvíDUos
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Figura 12 Amplitude de deslocamentos efetuados por algunsindivíduos de tx.la el,egaqã, entre as noites em que forarnrecapturados. cada símbolo representa um indivíduo.
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4.3.2- Tipos e funçôes das vocalizaçôes-

De acordo com o contexto específico, foram

reconhecidos cinco tipos de vocalizações: canto de anúncio

{ "advertisement ca1'I" de I.íELLS, 19??a} r canto territorial
("territoriar call" de DUELIHAN & TRUEB, 1986]; canto de

briga ( "encounter ca11" de wELLs , !977aJ ; canto de sortura
( " release call" de WELTS , L9?7a) e canto de corte
( "courtship call" de WELLS, 1977a).

O canto de anúncio foi a vocaliaaçâ.o mais

frequente, servindo aparentemente para o reeonhecimento

específico ê atraindo as fêmeas ( veja seçâo " Escolha

realizada pela fêmea e amplexo" , p. 38). A propagaçâo dessa

vocalizaçâ.o assemerha-se a uma " onda": machos de r:m gruprr

Gomêçam a vocalizar e, após certo tempo, outro gtrupo próximo

vocariaa e assim sucessivamente. Nos diversos gru.pos, após a
ernissâo ds canto de anúncio, ocorrê um breve periodo de

silêncio, gue era maior quando havia poucos machos presentes

na poça. Nos periodos de silêncio, mesmo quê nâo

vocalizassem, os maehos geralmente permanêciam com o saco

vocal" distendido ( figura 05).

Peras observações focais de machos vocalizantes,
verificou-se gue o número de cantos de anúncio emitidos por

minuto esteve negativamente correlacionado eom a menor

distância entre os vizinhos mais próximos { r: fà,zg5 r F(

ü,01 ' n= 62) -
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0 segundo tipo de voealizaçâo mais frequente de E,

e.LegffUl foi classificado cÕmo canto temitorial , qLle era

emitido nos sitios de voealiaação sem glre houvesse interaçâo

física entre os machos. Alguns indi-víduos prcduziram €ssÊ

lipo de vocalisaçâo qr-rando outros machos próximos a.lternavam

emissões do canto de anúncio. Outros somente emitiam o canto

territorial nos intervalos entre duas sequências de emissâo

do canto de anúneio. Maehos isolados raramente emitem essÊ

tipo de voealiaação, sugerindo que sua funçâ.o seja a de

avisar outros machos da ocupacâo de um determinado sítio-

Durante interaçôes físicas ( veja seÇão

"Territorialidade", p. 291 , dois machos emitem una

vocaliaaçã.o de curta duração, gue pode ser classificada como

canto de briga.

$uando um macho era agarrado ( veja seção

"Territorialidade", página ?9i , por outro, emitia una

vocalisaçâo mr-rito distinta, a qual pode serr elassificada

eomo canto de soltura-

Par último, foi registrado o canto de corte, guÊ

podia ser emitido guando um macho vocalizante percebia a

presença de uma fêmea, momentos antes de entrar em amplexo.

Caracteristicamente, o canto de corte apresenta uma elevada

taxa de repetiçâ.o de nota.s por unidade de tempo.
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4. 3. 3- Territorialidade

Os machos foram territoriais durante a atividade
reprodutiva, defendendo os sitios de canto, atravrãs de

vocaliaações e lutas, havendo uma escalada de agressivj-dade

( figura 13). As fêmeas nâo defenderam territórios e nâo

apresentaram interações agressivas.

Duas evidências sr.lÍJerem gue os machos de H*

Ê.legang escolhem atlvamente seu$ sítios de cantos: 1'*)

alguns foram observados retornando praticamente ao mesme

local usado em noites anteriores ( veja a seçâ.o " Densidade e

deslocamentos" , p- 22, figura 12) r 2*) outros foram vj stos
se deslocando entre maehos voealiaantes antes de

estabelecêrem seus sítios.

A distribuiçâo de machos em três noites ( figura
CI9) mostra agregaçâ.o aparente ( isto é, o coro) , sendo gue ,a

diEtáncia médía até o vizinho mais próximo variou nessas

ocasiões. A distribuiçâo das distâncias até o vizinho maiE

próximo durante todo o período de estudo está na figura 14.

Pode-se observar quer mesmo considerando-se as noites com

major agregaçâ.o, poucos indivíduos estâo situados no início
da curva, isto é, a menos de 9,2 trl

Em seu sítio de vocalizaçâa, o macho realisa

emissôeE acústicas de atraçâo de fêmeas ê emissões acústicag
a*Çressivas. Estas últimas visando a manuteaçâo do espaçs em

relaçâo a. machos viainhos.
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0 comportamento territorial exibido pelo mache:

residente { definido eÕmo o maeho vscaliaante $o início daE

observações focais) variava, dependendo do intruso estarr

silencioso ou vocal-izar. l{o primeiro casÕ, o macho residente
poderia se aproximar, emitir uma sequência de cantos

territoriais ou mesmo saltar em direçâ.o do eponante. Em

ambas as situações, entretanto, nâo ocorria contato fisico e

c, intruso se afaEtava. Alguns machos, gue estavam se

deslocando próximos a outros vocalizantes, Ìrâo foram

atacados. Suando o intruso começava a vocalizar próximo de

outro macho vocaliaante, poderiam ocorrer as seguintes

situaçôes:

ai Llm das machos parã.ïa de vocaliear ( ficando em posiÇâa de

submissâo) e/ou se afastãvã;

bi urm dos machos dirigia*se, aos saltos, em direçâo ao outro
e este se afastava,

c) Õ macho residente sartava e abraçava o intruss, que

ficava em silêncio ou emitia grito de soltura;

d) ambos os machos aproximavam-se vocaliaando e iniciavam um

combate ( interaçâo fisica).

A interaçâo física em geral durava poueo tempo,

cerca de 2 minutos, mas podia sê estender por até z5

minutos. Essas interações cclmtrreendiam tentativas de um

macho ajlarrar ê apertar o outro, desferir cabeçadas nLì
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vêntrÊ do oponente e batidas da regiâo gular sobre a cabeça

do oponente. Ambos os machos podiam emitir canto de briga.

Em dois combates observados, os CRAs dos machos residentes
( ì'í-r= 28'gmm; H-:a= 26,4mm) eram mai.ores gue os dos lntrusos
(M'r= 25,0mm; Mr== 26,0mm). O resldente, entretanto, levou
vantagem somente na situaçâo em gue seu CRA excedia em muito
o do intruso.

orl 016 org 1,3 1r7 41 46 2r9 3rO 5.7 1r1

DISTÂNCIA DO VIZINHO MAIS PRC'XIMO (M)

Figura 1{ - Distribuição das distâncias do vizinho maispróximo de machos de HrtÂ elç.qang.
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