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6- CONCTUSÕES

1- Diversas condiçôes abiôticas interferiram na atividade

reprodutiva de Hyla aLe_gaAS-, destacando-se água acumulada

pela chuva, temperatura, luminosidade da 1r-ra e horário do

pôr-do-sol.

Ë- A populacâo estudada apresentor-l Gomprimento rostro-anal
( CRAi semelhante ao de outras populações da espéeie. 0s

machos de llÏ.la e_leganã arrresentaram menor tamanho e peso gue

as fêmeas.

3- os indivíduos de lIrla elçgana da populaçâo estudada

podem ser agrurpadas em um ünico ti po de padrâo dorsal,

diferentemente dos dados presentes na literatura.

4- Alguns indivíduos de Hfla el*esans realizaram amplos

deslocamentos, o que sugere a existência de mi5Jraçâo entre

as diversas áreas de reproduÇâo disponíveis. Isto poderia

ter infl uenciado no recrutamento de indivíduos.

5* o repertória vocal de llyla e]çsans é rico, consistindo de

cincs tjpos de vocalisaçÕes. A taxa de emíssão do eanto de

anúncio { o mais frequente} é influenciada pela distâneia
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entre dois machos vocalizantes, sendo alternada com períodos

va:riáveis de silência ( turno ha:rmônico de vocaliaaçãol .

Ë* os machos de Hrl-a etçgans. sâ"o territoriais e defend.eram

sit.ics de vocaliaação. Os encontrss agonísti*aç sâo

escalonados.

7- H,Ula e]*egaeg. pode reproduzir-se em diversos meses do ano,

desde qr-re haia condiçôes abióticas adequadas. Todavia, foram

observados dois picos de atividade reprodutiva: setembro*

outubro/l991 e janeiro,/l992.

8- CIs machos de EÏlê- elssêBg" r:hegam ao local de reproduçâ.o

antes das fêmeas e inieiam a ativi.dade de vocali zaçâo em

sítios, tais como: ramos de vegetaçâo emêr.gente, herbácea e

sol o da margem-

9- Durante a atividade reprodutiva, a grande maioria dos

machos vocaliaava e somente pou.cos foram considerados cono

saté1ites.

1ü- 0 número de fêmeas por

correlacionado ao de machos.

tendência de aumento exponencial

relaçâo ao de machos.

noite foi positivamente

Parece haver ainda uma

do número de fêmeas em
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11- 0 sistema reprodutivo de Hyfa p_Legaeg_ é do tipo "1ek",

ccm as fêmeas realiaando a escolha de parceiros. o amplexo é

anilar e nâ-o houve toque prévio da fêmea no macho.

13- l{achos e fêmeas de ilzla. el.Êgaaã podem se reproduai-r

diversas vezes durante o ano- Para as fêmeas, parece ser

necessário um intervalo mínimo de L2 dias entre as desovas.

üs machos podem se reprodusir em dias consecutivos.

13- 0 acasalamento nessa populaçâo de EZLa el_egagg nâo foi
aleatório, com o tamanho do macho sendo importante para a

escolha rea.lizada pela fêmea. 0s CRA de machos e fêmeas em

amplexo foram posi-tivamente correlacionados, caracterizando
o acasalamento por classe de tamanho { " assortative mating" } .

Todavia, a correlação entre os pesos de machos e fêmeas nâo

foi si.Enificativa.

14- Aparentemente, houve uma tendência de maior fertilização
de ovos quando a razâo cRA do macho,/cRA da fêmea em amplexc:

está mais próxima do valor médio encontrado Êm casais na

natureza ( CI,81).

15- o local da ovipostura é diferente daguele em quÊ Êcorre

o amprexo. o número de ovos por desova foi, ern média, de

3üü, sendo correlacionado positivamente tanto com s cRA como

com o peso das fêmeas-



7 _ RESUÌ{O

O objetivo do presente t:rabalho foi investigÍar a

biologia reprodutiva de uma populaçâo de Hülê elÊgggg em

Picinguaba ( 44q'5A "W e 23'ë?,3 "S) municípiô de Ubatuba,

litoral norte do Estado de sâo Paulo. As observações foram

realiaadas de ago=to de 1991 a Julho de 1991. Alguns fatores

abióticos ( temperatura, chuvas, luminc'sidade da 1ua, horário

dc' pôr-do-sol) influenciaram na atividade reprodutiva de H.

el*e"gaga. A populaçâ.o estudada apresentou comprimento rostro-
anal ( cRA! semelhante ao de outras populaçôes da espécie. 0s

machos apresentaram menores tamanho e peso gr-1ê as fêmeas.

l3uatrocentos e cinco indivíduoE foram marcadcs durante o

período de estudo ( 330 machos e 75 fêmeas). Alguns desseg

indivíduos realizaram amplos deslocamentos, evidenciando ter
havido migraçâo entre as diversas áreas de reproduçâo

disponíveis, c) que pode ter influenciado o recrutamento de

indivíduos. Foram observadas cinco tipos de vocalizaçôes. A

taxa de emissâo do eanto de anúncio { o mais frequente}

esteve negativamente eorrelacionada com a distância entre
machos vocaliaantes. A emissâo desse canto era realiaada por

grupos de machos e intercalada com períodos variáveis de

silêncio. os machos defenderam sítios de eanto através de

encontrc,s agonísticos escalonadog, gtre poderiam terminar em

eambates físieos. ü sistema reprodutivo de H*" elegane fÕi do

tipo " iek" , com üs machos chegando no coro antes das fêmeas.

o númera de maehos e de fêmeas presentes no corÕ esteve
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positivamente correlacionado. Farece haver também u$:a

tendência de aumento expanencial do nfrmero de fêmeas em

relaçâo ao de machos. Psucos machos foram observad.og

utilisando a tática alternativa de satélite. A reprod.r-rçâo de

t- alg.glanã pode ocorrer em diversos meses do ano, desde qu.Ê

ãs condiçôes abióticas estivessem adeqr-radas. Nessa

populaçâ.o, os acasalamentos nâ.o sâo aleatórios, com Õ

tamanho dos machos sendo importante na escsrha realiaada
pela fêmea. Há correraçâo posi-tiva entre os cRA de machos e

fêmeas em ampiexo ( " assortative mating" ) , mas nâo em relaçâo
aos respectivos pesos. o amplexo é axilar e nâo há toque
prévio da fêmea no maeho. Hachos e fêmeas pod.em sÊ

reproduzir por diversas vezes, sendo que os primeiros pod.em

obier amplexos em neiteç sucesçivas, e as se.gurnda=

necessitam de, talvez, ns mínimo, 12 dias entre as de=ovas-

A desova é depositada em local diferente daquele onde

ocorreu o amplexo, sendo formada, êíÌ média, por 30CI ovos e

correlacicrnada tante eom o CËA coma eom cr Fess das fêmeas.

Aparentemente, há trma tendência de maior fertiliaaçâo de

cvos quando a razâo entre CRA do macho.lCRA fêmea, está mais

próxima do valor médio obtido em casais encontrados na

natureaa. os resultados obtidos sobre a biologia reprodutiva
para êssa populaçâ.o de H. ele.qans i ndicarn que tanto a

competiçâo entre machoE como a eseolha realjsada pelas
fâmeas sâo importantes na seleçâo sexual.
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8_ SBT{MARY

The aim of the pre=ent study çías to provide an

overview of the reproductive biology of the treefrog Hll.le.

gleqa!,ã in Picinguaba ( 44*50 'w e 2B*zB'g) , municipiality of
i]batuba, in the north caa.s+-la.nd of sâo Par-rla Êtate. Field
observations v,ïeïe undertaken between August tggl until July
1992. The reproductive activitv of H, gle_gaug was show to be

influenced bv somê abiotic factors {temperature, rainfall,
moonlisht, sunset). The snout-vent lenght (svl) of these

population is not different from that of other populations

in different areas. Females Here larger and heavier than

mares. Four hundred and five individuals ( 83CI males and ?F

femal es) were marked duríng the study. Large displaeements

werê observed for some of these individuals, wich may

indicate migrations between suitable reproductive habitats.
These migrations, in turn, probablr had an effect on

patterns of recruitment. Five vacalizatiçn types T,íerÊ

observed. The advertisernent call rate shoççed a negative
correlation raith the distance between calling males. This
call was emited bv groups of males that presented variable
periods of silence. Males defended call sites in graded

agonistic encounters wich result, in somê instances, in
phvsical combat. E e.le.gêns. presented a lek mating srstem

r,rith males arriving in chorus first than females- The number

of males and females present in the chorus was positively
correlated, but it seems to have an expÕnential incease in
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numbeï of females in relation to males. Few males employed

the alternative satallite tactic. The reproduction of H*,

elF.qanã çan occur all over the year, provided that the
abiotic condictions are suitable. ïn this population, the

mates were not randon, with the male size being important
far the female choice. There is a positive correlation
between the svl of males and females in amprexus

( assortative mating) , but not çrith respect to their weights.

The amplexìirs is axillarv and no touch on males by the

fema] es Í{as observed. The reproduction may occllr several

times, r.rith the mares being able to mate in sucssevive

nights and the females needing, at 1east, 12 days between

clutches. The pair lar the eggs in sites far away from thai.
where the amplexus take place and the clutches were

comprised bv an ãverage of 3aü eggs. The clutch size waË

co:rrelatod with sVL as raeel as with the weight of femal"es"

Apparentlr, a high fertilization oceu.xs when the svl ratio
cf males and females approaches the mÊan value observed in
free-living pairs. The results about the reproductive
biologv of this population of & elegans shows that both
competition between males and the chcice performed by female

probablr are important componenf-s in the sexual selection.


