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5- $ISCUSSÃO

5- 1- E'atores abióticos e atividade reprodutiva

Os principais fato:res abióticos que inteferem na

repreiduçâo dos anfíbios sâo temperatura, umidade { gLAïR,

1961) e preei pitaçâo pluviomótrica ( OLDHAN, 197E) r eüÊ

aparentemente influenciam o inicio e duraçâ.o da atividade;

reprodutiva i JAHE$ON, 1955, BELLIg, 196ã, OLDHAN, 1g?5,

EMIEN. 1g?6, go},lARD, 19?8). As precipitaçôes pruviométricas

podem funcionar como um sinal de disponibiiidade de água,

estimulando a atividade reprodutiva e influenciando no

sucesso reprodutivo (HAODAD, 198?, TELFORD & DYsoN, 1990,

GAscoN, 1991). GREEN ( 1990) verificou a influência tia

ternperatura ê preeipitaçâo pluviométrica na atividade
:reprodutiva de PbygelâArug. pgatuloç_us i Leptodactylidae) ,

peJ as correlaçôes signifi"cativaE entre o número de

indivíduos no coro e os valores obtidos para essas d.uas

variávei-s ambientais de dois dias anteriores. A atividade
reprodutiva de Bane. tamparagta ( Ranidae) também é

influenciada por esses dois fatores de manej-ra sirnilar
( SAVAüE, 1935).

o número de indivíduas u, el;agans presentes na

poça estudada diminui bastante nos diaE rom temperaturas

baixas " sendo elevado nos dias subseguentes àqueles com alta
precipitaçâo. Entretanto, devído a metodologia empregada no

presente estudo, nâ.o se pode constatar se essas duas
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variáveis ambientais interfersm nã atividade reprodutiva dçr

[- elegasã de rnaneira similar à registrada na literatura.
Vento, trovões e luminosidade reduzem,

momentaneamente, ê atividade reprodutiva dos an.uros
( CAËDüSCI, 1981ai ou impedem a formaçâo do corÕ, Íro caso de

vento (EHLEN, 19?6). Entretantor umër ve,z. iniciado o coro,
machos de n,- e-1-e.qg-a!i, mesmo em noites de lua cheia,
vocalizavam normalmente, exceto por ocuparem sítios mais

escondidos, localizados principarmente na marsÍem. Alérn

disse, pareciam perceber a prêsençã do observador mais

facilmente.

KIüGE ( 1981) relata gue chuvas fortes também

interferem na atividade reprodutiva dos an,-rrÊs, o quË

concorda com o aqui observado em &, gr-esans.. Em noites de

fortes chuvas, poucos machos apareciam na poça, embora, nas

nojtes subsequentes houve um aumerÌ.to considerável no número

de indivíduos-

A intensidade luminosa tem pronunciada influência
nos horé.rios de voealj-zaçã.o de anuros ( CARDosCI, lggLa). Em

W- efçgagg esta influência foi observada através das

correlaçôes positivas entre a primeira vocal iaação isolada e

o ocaso, bem como entre a primeira vocalização em girupo e ç
Õca50.
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8.2- Característicae: dos adultos

5. ?. 1- CRA, massa, coloraçâo e padrâo dorsal

Algumas populaçôes de H. ele.qans do Estado do

Espí:ri.to sante pcdem apresentar indivíduos ccm grandes

variaçÕes no padrâo dorsal e na cçrsraçâç ( L[JTã, 1g?s, r3üHEs

& PErxoro, 1991) . Essa variaçâ.o no padrâ.o dorsal e na

coloraçâo parece ser uma característica dc grupo

" leueo.phfllata" , pois outras espécies, como HuIg Ê-bf3çc.êlâ
( D[}ELLÌ{AN, Lg7{òl , H._. Leucap*hzltatâ ( LUTZ , I g?B) e S-

Lslanqulsm ( DUELIMAN. L974, , também a aprósentam.

Entretanto, todos os indivídr-ros da população estr_rdada no

presente trabalho { no limite meridional da distribuiçâ.o da

espécie) prati-camente poderiam ser agrupados dentro de um

único padrâo.

{lom relaçâo à eol oraçâo amarel ada ap::esentada
pelos machos durante a atividade de vocariaaçâo, pode-se

direr que FareÊÊ =er indieativo do estadc, fi=i*lógico do

animal , coÍìo ocorre nas espécies do gÍrupo ,,11gbJg', , H.11!_a_

fuçcçjlaËLa e Ë[, har!! ( HADDAD & SAZIHA. lgg2].
Em cerca de güg[ das espécies de anlrrüs, as fêmeaE

sâo maiores gue os machos ( gHrNE, 1g?g). Há algumas espécies
na= qua.is os CRA do= machss sâo iguais ou maiores que os das

fêrneas ( e. g. t{ELLs, 1g?8, !íARTrNg, 1gg0) . 0s valores médi_os

de cRA de machos e fêmeas da populacâo estudada de E,-

çIeggns. sâa semelhantes aos encontrarlos por LUTZ ( tgril , em
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indivídr-ios de algumas populaçôes do Estado dci Rio d*

Janeiro- oE machos medidos poï essa autora variaram de zb-

Z?mm e as fêmeas, de 29-36mn

ËHïNE { 1g?g) atronta duas câusas prováveis para o

maior tamanho das fêmeas: a) machos sofrem maior mortalidade

que as fêmeag ê" pc'rtanto, têm mÊnos tempo para se

desenvolverem; bi maior fecundidade das fêmeas com o aumentt:

do tamanho. Dj-versos trabalhos realizados posteriormente

corroboram a segunda hipótese ( e.g. KIJRAHOTO, 1g?8, HADDAI|,

t98? ' I'ÍARTïNg, 1988) . Entretanto, se*qr-lndo I^IOOLBRIGHT ( 1983i

a primeira hipótese nâ.o pode ser coÌLsiderada como explicaçâo

universal para anfíbios. Afinal, em algumas populações, a

mortalidade de ma*ho= é menor gue a de fêmeas ( BEËvEl{,

1981 ) .

Fïo caso específico da populaçâo de & gle.qan$. âqui

estudada, pode ser sugerida outra hipótese, ÇüÊ está

relacionada com a esccrlha realiaada pelas fêmeas { veja seçâ.o

" Escolha realizada pelas fêmeas" , página 3B) , para explicar
ü maior tamanho delas em relaçâo aos machos. üomo a

percentagem de fertilizaçâo de ovos, aparentemente, aumenta

cÕm o CRA do maeho ( escolhido pela fêmea) , até este alca.nçar

81% do cRA da fêmea, haveria u.ma pressâo seletiva contrária

a tamanhos maiores de machos, pois isto acarrretaria na

diminuiçâo de fertilizaçâo de óvulos ( veja figura 21, página
d6I

Ainda nâo há uma explicaçào geral do por quâ em

certas espéeies, os machos sâo maiores ou iguais às fêmeas.
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SHïNE ( 19?9) su.gere gue, em funçã.o dos combates físicas

ent,re machos, haveria vantagem seletiva para os maiores, erJ€

derrotariam os mênores em encontros agïoníst,icos or-l

desLacariam*nos de sêus amplexos; Bsta pressâo seletiva

faria com gue os machos atingissem maiores dimensões que as

fêmeas,

Hm algJr-rmas espécies, como & ef-egêns., os machos

=âs menores qr.re as fêmeas e no entanta há combateE físicos

entre os maehos ( e. g. DAVIES & HALLIDAY, 1979, HADDAD &

üARDüSü, lggl' PüHBAL, lggg). Assim, seria esperad.o pa"rã

estas espeécies uma forte pressâ,o seletiva em favor dos

machos maiores ( HALLIDAY & VERREL, 1986) , pois estes

paderiam deslocar Gs menores de seus ter:ritórios ou de s€us

amplexos, como também derrotá-Ios em encontros agonísticos
( Ï4EtlÊ, 1977a' DAVïES & HALLïDAY, 1g?g). Talvea a hipótese
proposta por sHrNE ( 1979) , para tamanhos maiores or.l

similares de machoE em relaçâ-o às fêmeas, seja somente

aplicável às espécies de grande porte, pois nessasr ã

relação tamanho-fecundidade nâo representa uma pressâo

seletiva suficiente para diEsimular

corporal dos machos ( HAODAD, 1987).

o desenvolvimento
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5- 3- Eiologia do= adultos

5.3.1- Densidade e deslocamentos

ü ret*rno de um indi",riduo ao mesmo sitio de canto,

em noites consecutivas, tem sido considerado como una

manifestaçâo territorial em anuros ( CRtiMP, L972, RO$EN &

LEM0N, L974, CREER & WELIS, 198CI). Entretanto, espécies em

que os machos vocaliaam em diferentes sítios " em noites
consecutivas, trodem também ser consideradas territoriais
( EELtERg, 1979a) -

Alguns indivíduos de E.- elegans" foram recapturados

em sítios diferentes, porém relativamente próximas entre si.

como as datas das recapturas apresentam intervalo de, Ro

mínirno, 15 dias, é possivel gÌ:e em noites consecutivas u.m

indivídr-ro esteja ocupando o mesmo sítio.

{]om certeza, o número de indivíduos observados em

reproduçâo é meÌ1or gue aguele existente no local de estudo,
poi-s nem todos foram marcados. Deve ser também considerado o
intervalo entre uma observaçào e outra ( em çertas ocasiôes,
chegor-r a ser de 3rô diasi. Assim, se algum indivíd.uo { rnacho

ou fêmea) apareceu no coro apenas nesses intervalos, nã"o foi
registrado.

il aparecimento de indivíduos ', novos'. no

aÍJru.pameÌlto, isto é, o recrutamento, foj- constante durante a

estaçâ.o reprodutiva, como também observado para outras
espécies ( e. g. KLtiGE, 1981 , MARTIN$, lgg$i . Talvez os
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individuos de H. ele.gâ,nã aparecem na poça na proporçâo em

cÍue atinjam a matr-rridade sexual , sendo esse incremenio,
provavelmente, Gontpabalanceado pela mortalidade, eomo

observado em HyJa LesÊnleggl ( KIüGE, lg8t).

como a poÇa estudada apresentou grandes alterações
ao longo do período de estudo, uma boa maneira para se

estimar a densidade do a.çtrupamento seria a contagem dos

machos próximos a um dado indivíduo ( HOFiARD, lggg). Este

método nâo considera a área utiliaada do ambíente.

ïndependenie dÊ número de indivíduos presentes na poça ( e,

consequentemente, a densidade) ter variado, percebe-se que

os indivíduos se encontravam agregados. rsto pode

representar um caráter adaptativo, pois foi eonstatado gue

as vocaliaaçôes de indivíduros agrupados de Lrma espécie

atraem mais fêmeas que as de indivíduos isolados, além de

reduzir o risco de predaçâ.o ( e.g. RYAN et al. , lggl,
RtlBERTgOl{, 1986a, GREEN, 199CI} .

Dentro do eoro, a distância entre os machos de H"

ele.gans influencia seus deslocamentos. os machos de It
elgÉLanq ao usarem sinais auditivos para se espacearem como

obse:rvado para outras espécies ( ÊosEN & LEu0t{, L974, I^lHïTNgy

& KREES, 1Ê75au HoEERTgoH, 1gs4) , paderiam apresentar

lerrj tórios maiores ou melrores quanda há menor ou maior

densidade, respeetivamente. Conseguentemente, êÍr menoreË

densidades, c)s machos poderiam ter uma amplitude d.e

deslocamento maior, durante a noite, pois ocupariam

terri tórios maiores.
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os deslocamentos efetuados entre as diversas
noítes podem ser influenciados por diversos fatores
ambientais, principalmente, umidade relativa do ãr"
pr*cipitaÇão pllrviamétrica e gíralr de umidade da vegetaçâo

( HEATHOLE, 196!, JAEGER, 1971, KEEN, I984, CREE, 1989}.

Alguns indivíduos de U, ÇLÊgans" chegraram a realiaar
deslocamentos de até 86m entre dua= ocasiôes de recaptura.

lnfelismente, nessas observações somente estâo considerados

os deslecamentos efetuados entre os sítios de eantos. Esse

fato indica Çüê, em princípio, poderia haver potenci-aL para

a migraçâo de indivídr:os entre o 1ocal de estr-rdo e área.s

próximas nâ.o estudadas, nas guais H_ Êlç_ganã tarnbém se

reproduz. Estas outras áreas de reproduçâo fi cam em contato

com local de estudos e, portanto, dentro das possibilidad.es

de deslocamento observadc) para U= Êlq-qans.. Esta capacídade

de deslacamento poderia influir também no recrntamento de

indivíduos observados na área de estuds-

5.3.2- Tipos e funÇôes das vocalizacôes

Se.gundo WELLS ( 1988) , GS cantos emitidos por

algumas espécies de anlrros durante as interações agïrÊssivas

c'f,rrespondem acs seus cantos de anúncis ligeiramente
modificados, fazendo com gue a distinçâo entre os tipos de

canto nâ.o seJa sêmpre avidente. Para E" g!*egêre. foram

reconhecidoE cinco tipos de vocalizaçôes. Esse repertório



54

vocal parece estar relacionado ao comportamento social
elaborado, como ocorre em outras espécies (e. g. l{ELtË, lg?8,
KLI]GE, 1981 , GÏVEN, 1987, HADDAD, 1gS?, MARTINS & HADDAD,

1988 , I'ÍABTïNg, 1ggü) .

Experimentos com "playback" mostraram que a funçâo

primária do canto de anúncio, nã maiori,a das espécies de

anuros, é a atraçâo de fêmeas coespecificas { SALTHE &

MECHAN , tg? 4 apud HADDAD, 1gB7 , WEttS . 197?a, b) ê ,

secundariamente, a atraçâo de machos ( ALLAN, lg?l). Talvez

Ee3am êssas as funeôes também desempenhadas em H* glggâgã.

Dentro do cof,o, oF vizinhos imediatos de um dado

macho representam o principal obstáculo na obtençâo de uma

fêmea { embora em coros grandes, a probabiriadade de atraçâa
rie fêmeas seja maior, v€Ja seção "Fadrões gerais,', p. 13) ,

uma veu que podem interferir acusticamente no seu canto ou

interceptar fêmeas ( HADDAD, 198?, HELLS, 1gBB, BËENílïr{rrz,

1989) . Algumas estraté.çJias podem ser utilizadas para evitar
esses problemas:

ai machos podem se espaçar nos sitios de vocalizaçâo

disponíveis, utilizando características do canto ou

inte:raçôes físicas (!.ïHrrNEy & KREBS, 1g?5a, FELLER$, 1g?ga),
assim evitando a intercepçâo de fêmeas pelos viainhos-

b) rrachos podem alterar a estrutura de seu canto, aumentando

a produçâo de vocalizaçôes r:u de notas, o gue aumentaria a

quantidade da sinal acúEtico livre de interferência
(LITTtEJCIHN, L977, ARAK, 1983, RYAN, 1985; WELLS, 1988},

ci machos pedem usar alternaçâo temporal dos cantos ( RCIsEN &
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tEHrlI{, L974, AYRE et al. , Lg84, scH[.IARTu, 1gg?) , evitando

interferência acústica.

Os machos de H.- s_l_egans* utiliaam as três
possj bilidades: mantém-se a u.ma certa distância ( veja seçâ.o

"Territorialidade", p. 29]l t procuram evitar a sobreposiçã,:

rla canto de anúncio e alteram a sua estrutura, introduaindo

novas notas. Aumentando a taxa de repetiçâo de seu canto, um

indivíduo nâo somente maximj-za a quantidade de informaçâo

d.isponível para um receptor potencial ( macho ou fêmea) , mas

também aumenta a probabilidade de que alguns cantos estejam

livres de sobreposiçâo acústica. [ïm dos fatores responsáveis

por esse aumento da quantidade de notas do canto de anúncio,

Êm H, gle.qans, seri-a a distância entre dois machos

vçcs.liaã.ntes r cif,mg foi evidenciad* par.a Ehilagbus

le:lgar.hlnss-, Rhacophoridae ( ARAK, 1983). No presente estudo,
guanto mênor a distância entre dois indivíduos vocaliaanteË,

maior a guantidade de notas do canto de anúncio emitidas-

Aparentemente, para reforçar a informaçào de

ocupaçâo de um determinado espaço, os machos de H._ ef,*e*Sag*

emitem n canto territorial em períodos alternados com c,

canto de anúncia. Dessa forma, também aumentariam suas

possibilidades de reproduçâo.

A característica dos machog de II_ e.l_Aggnc_ de

vocalizarem coletivamente, interrompendo essa atividade por

periodos variáveis de silêncio, é defi nida comÕ " turno
harmônico de vocalizaÇâo" , sendo comum em anr-lrÕs ( e.S. RCIgEN

& I,EHI3N , L97 4, HHTTNEY & KREBS , 19?5b, ËCHWARTZ & WELL$ ,
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1.983). Existem algumas hipóteses para a explicaçâo de ta]-

fenômeno. o= machos poderiam interrompe:r a vocaliaaçâe pür

causa da fadiga muscular ( WHïTNEY & KREBS, 1g?5b).

Entretanto. o metabolismo anaeróbico nã.o contribui
significativamente para essa atividade ( WHï?NEY & KËEÊg,

1g?5b' RYAN et al. . L983, TAïGEN & WELLS, 1985) . Os

predadores poderiam ter dificuldades em localizar os machog,

aivavés de voeali eaçôes interrompidas periodicamente

i ËCHWAÊTZ, 1991) . Isto somente poderia ser válido para

espécies como 9nilisea si-la { Hvlidae} que apresenta turnos

de vocalizaçâ.o breves seguidos por longos periodos de

silêncio i T{ITTIE & RYAN, 1982).

üs dados obtidos por $CH}iARïZ ( lggl) para syIA
m:Lçrqqsphalâ apóiam, indiretamente. a idéia de gue machos

cessam a vocalizaçâ.o para preservar enerçíia, ajustando seu

esforço para o níveI de competiçâo presente no coro ( WEILS &

TAïGEN, 1986, 1989i. Duag outras hipótese= foram testada=

por SCHWARTZ ( 1991): a da saturaçâo acústica do ambiente

i refutada, pois a taxa de emissâo de canto nâo varíou com o

aumento da intensidade do estímuIo, seja no período de

silêncio ou no de atividade) e a da preferência das fêmeas

por machos quê cantam ciclicamente ( rejeitada, pois ag

fêmea.s testadas demonstra.ram preferência também por e,antos

com taxa constaatei -

Apesar de nâ.o ter sido possíveI testar nenhuma

deEsas hipóteses no presente trabarho, ïJresïrmo que a

ocorrência desses turnos harmônicos de vocalizaçâo serviría
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para a preservaçâo d€ ënergia. Em coros grandes, os períodcrs

de silêncio eram mais frequentes do que êm corËE mÊnÊreg

( observações qualitativas) . Talvez, assim, os machos

estivessem por-rpando energria, Llma vea que a competiçêr.o nestes

coros era, aparentemente, intensa e degastante.

5. 3. 3- Territorialidade

Em 1953, HABTüF reconheceu a existência da

territorialidade em anÌlros. A partir de entâo, esse fenômens

foj constatado em diversas famí1ias desse grupo de

vertebrados ( WELLS, L977a, HADDAD, 1989). A definiçâo de

território mais aceita em estudos com anuros ( e.g. HADDAD,

1987, MARTINS, 1990, POMBAL, 1992) é aquela proposta por

H0ÊtE { 1g3g} para aves: " uma área geral e exclusiva

defendida por um macho". o sítio de canto de um anuro seria
urn local específico dentro do território i GMN, LgBB).

A explicaçâ.o mais provável da causa pela gual umã

espécie apresenta comportamento terrítorial seria aquela

relacionada à aquisiçê.o e ciefesa de recursos limitados
{ ï{AUFI{ANN, L983}. Esses recu.rsÊs, Íro caso de anuros, podem

ser alimento, sitios de erviposiçâo e áreas de corte ( [,íEï,Lg ,

197ïa).

FJa caso de espécie= com reproducâ.o prolongada, nag

quais a chegada das fêmeas reeeptivas é assincrônica e
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imprevisível (e.9. EMLEN, 1976, EML8N & oRrNG, tgrr, HORRï$,

!98g) , seria vantajoso para os maehaE manterem territórios
fixos, dog quais vocalizariam para atrair fêmeas ( e.g.

l.ÍCIHRï$, 1989, HORRI$ & Y0ON, 1989' HADDAD & CARDCIËo, lgga) .

livres de competidores que possam interceptá-1as ( HADDAI',

tg91).

{.}s locais defendidos por machos de & elegêE
foram sítios de vocalizaçâo situados na mar.!ïem da poça ou em

ramos de vegetaçâ.o emersfente, herbácea ou flutuante, nâo

sendo usados para a oviposiçâo. os maehos, ao se manterem ,a

uma certa distâneia um do outro, asseFíurariam um sitig
adeguado para a vocariaaçâo e atraçâo de fêmea=, glre assim

servi,ria também como área de corte ( WELLS, lg??ai .

Segundo I^IELLS ( 19?7bi , os machos de anuros podem

usar três métodos para consegr-rir um território: ai ocl1parr um

sítio no início da ar-ividade de vocalíaaçâo e defendê-1o

contra intrr-rsos' b) obter um sítio por força, expulsando o
ocupante anterior ou c) ocupar um sítio quÊ tenha sido
abandonado. Todos os três métodos foram observados em machos

de H. çLçgang., havendo malor predomínio do primelro. 0

iereej"ro modo foi utilizado principalmente pelos machos

saté1ites.

A manutenção do territóris de F, alçg.ans. é feíta
primeiramente For maaifestações acústieas, como observad.o

para outraE espécies de anurc]s ( ARÂK, 1983, ROBERTsolil, 1994,

BRENCIl{rrz, 1989) . caso dois maehos de H. âtegâ&ã estivessem


