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Antigamente, quando a religião era 

forte e a ciência fraca, os homens 

confundiam medicina com mágica; 

hoje, quando a ciência é forte e a 

religião fraca, os homens confundem 

mágica com medicina. (Thomas 
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RESUMO 

 

Neste trabalho foram realizados estudos quanto à ecologia reprodutiva de uma espécie de 

anfíbio anuro ainda em processo de descrição taxonômica, chamada aqui de Leptodactylus 

aff. hylaedactylus, ocorrente até o momento somente para o município de São Gonçalo do 

Amarante, litoral oeste do Ceará. O estudo teve duração de um ano, porém, foi suficiente para 

confirmar que esta espécie apresenta sazonalidade, sendo observada somente em alguns 

meses chuvosos, de janeiro a maio de 2011, com pico de atividade no mês de abril e hábitos 

principalmente noturnos. Das condições ambientais analisadas, como umidade, temperatura e 

pluviosidade, somente esta última que apresentou correlação positiva quando correlacionada 

com a abundância de indivíduos em atividade. A espécie apresentou o padrão reprodutivo 

descrito para o grupo marmoratus, o qual apresenta câmaras subterrâneas e ninho de espuma 

como características principais da reprodução, em que estas câmaras são construídas pelo 

macho da espécie antes de atrair a fêmea. A atividade desta espécie ocorre em áreas de mata 

de tabuleiro, onde os machos vocalizam principalmente na serapilheira. Entretanto, foram 

observados machos vocalizando a cerca de 30 cm do solo, sobre a vegetação, onde o macho 

vocaliza para atrair a fêmea e esta ao se interessar em acasalar, exibe para o macho chutes no 

ar (“leg kicking”). Após isto, seguem para a câmara e realizam o amplexo. Foram localizadas 

quatro câmaras subterrâneas de diâmetro médio 3,33 cm e profundidade média de 2,32 cm e 

três destas foram localizadas com a presença de ninhos de espuma e girinos no interior (n=9, 

9, e 10). Esta espécie não apresenta fase aquática para desenvolvimento dos girinos, 

ocorrendo o modo reprodutivo 32. Há dimorfismo sexual quanto ao tamanho para esta espécie 

e pode-se observar também diferenças morfológicas entre machos e fêmeas, em que os 

machos apresentam o focinho espatulado em forma de pá. Foram observadas nove 

sinalizações visuais para esta espécie, sendo uma inédita e descrita neste trabalho, chamada de 

“cabeçadas”, na qual o macho vocaliza intensamente na presença de outro macho invasor e 

em seguida realiza movimentos para trás, retirando as patas dianteiras do solo, chegando a 

formar um ângulo de cerca de 30°. Dentre estas sinalizações visuais exibidas, algumas são de 

caráter agressivo, demonstrando a presença de territorialismo nesta espécie.  

 

Palavras-chave: Leptodactylidae; Sinalização visual; Anuro; Reprodução; Ninho de espuma. 
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ABSTRACT 

 

It is presented a detailed study on the reproductive ecology of an undescribed amphibiam 

anura species, called here Leptodactylus aff. hylaedactylus, occurring at São Gonçalo do 

Amarante, west coast of Ceará. The study was during one year, however, this species showed 

seasonality, observed only in rainy months, from January to May 2011, with peak in April and 

showing nocturnal habits. We analyzed the environmental conditions like humidity, 

temperature and rainfall, and only rainfall showed significance when correlated with 

abundance of individuals. The species has the reproductive pattern described for the 

marmoratus group which has underground chambers and foam nest as the main  features of 

reproduction, in these chambers are constructed by the male of the species before attracting 

the female for mating. The activities occurs in forested areas called “mata de tabuleiro”, 

vocalizing mainly in litter leaf, however, were observed males calling to about 30cm of soil. 

Males calls to attract females and if she to be interested in mating, displays leg kicking, after, 

they head to the chambers to mate. We found four underground chambers of 3.33 cm diameter 

and 2.32 cm depth mean. Three of these chambers were found with presence of foam nest and 

tadpoles inside (n= 9, 9 and 10). This species has no aquatic phase for the development of 

tadpoles, resulting in the reproductive mode 32. There was sexual dimorphism in size and it 

can be observed morphological differences between males and females, in which males have 

a rounded snout-shaped shovel. We observed nine visual signaling with one unprecedented 

being described in this work, called  “cabeçadas” in which the male vocalized intensely in the 

presence of another invader male and then performs backwards movements, removing the 

arms of the soil, reaching an angle of 30°. Some of these visual displays are aggressive, 

demonstrating the presence of territorialism in this species.  

 

Key words: Leptodactylidae; Visual signaling; Anuro; Reproduction; Foam nest.
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Introdução geral 

 
 

A ecologia reprodutiva é amplamente estudada para vários taxa dos anfíbios, com 

abordagem de diversos aspectos, como o comportamento de corte, desova, estratégias e 

modos reprodutivos, entre outros (CROMBIE; HEYER, 1983; POMBAL JR et al, 1994; 

WOGEL et al, 2002; ANGULO; COCROFT; REICHLE, 2003; POMBAL JR; BASTOS, 

2003; GUIMARÃES; BASTOS, 2003; KOKUBUM; GIARETTA, 2005; HADDAD; 

PRADO, 2005; POMBAL JR; HADDAD, 2005; KOK et al, 2007; TOLEDO et al, 2007; 

WOGEL; POMBAL JR, 2007; ANGULO; REICHLE, 2008; KOKUBUM; SOUSA, 2008; 

ALVES-SILVA; SILVA, 2009). Entretanto, existem diversas espécies de anuros da região 

Neotropical que ainda não foram estudadas quanto a sua biologia reprodutiva (CARDOSO; 

ANDRADE; HADDAD, 1989; KRÜGEL; RICHTER, 1995; MENIN et al, 2009). 

Para o entendimento da ecologia reprodutiva de uma população, é necessário 

conhecer o sistema de acasalamento da mesma, pois este desempenha um importante papel na 

determinação de sua estrutura genética e consequente perpetuação da espécie (EMLEN; 

ORING, 1977). Os sistemas de acasalamento resultam das diferentes estratégias de 

investimento reprodutivo de machos e fêmeas, sendo classificados de acordo com os níveis de 

poligamia apresentadas pela espécie (TRIVERS, 1972; EMLEN; ORING, 1977). 

 Fatores ecológicos podem influenciar ou restringir a intensidade da seleção 

sexual. Esta, por sua vez, influencia profundamente a forma de sistema de acasalamento 

resultante. Portanto, as estratégias de investimento reprodutivo adaptadas por uma espécie 

serão aquelas que melhor se encaixarem com as condições ecológicas do ambiente em que 

vive, pois estes parâmetros ecológicos impõem limites aos diferentes tipos de organizações 

sociais (EMLEN; ORING, 1977). 

Pesquisas com comportamento reprodutivo de anfíbios anuros abordando sucesso 

de acasalamento mostram que, além das condições ambientais, algumas características 

morfológicas e comportamentais podem influenciar no sucesso reprodutivo (HADDAD; 

CARDOSO, 1992; BASTOS; HADDAD, 1999; WOGEL et al, 2005; WELLS, 2007), como a 

exibição dos machos de anuros através do canto de anúncio ou por modificações corporais 

para cortejar as fêmeas ou através de sinalizações visuais (STEBBINS; COHEN, 1995). 
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Os anfíbios, especialmente os anuros, são considerados o grupo de tetrapoda com 

a maior diversidade de modos reprodutivos, os quais apresentam como definição a 

combinação de fatores relacionados à oviposição e desenvolvimento, incluindo sítio de 

oviposição, às características do ovo e da desova, à taxa e duração do desenvolvimento, ao 

estágio e tamanho dos eclodentes e ao tipo de cuidado parental (DUELLMAN, 1985). 

Atualmente, são conhecidos 39 modos de reprodução para os anuros (HADDAD; PRADO, 

2005). Esta diversidade de modos é mais uma reflexão das condições ambientais (índices 

pluviométricos, umidade e temperatura), do que das relações filogenéticas entre famílias e 

outros grupos (DUELLMAN; TRUEB, 1986).  

A família Leptodactylidae é uma das que apresentam maior diversidade 

reprodutiva. Estas espécies de anuros são morfológica e ecologicamente diversas, de hábitos 

terrestres ou semi-aquáticos, cuja filogenia tem sido muito debatida (WELLS, 2007). 

Atualmente, são conhecidos treze modos reprodutivos para esta família, em que três são 

associados à vegetação, sendo: modo 6 - cujo ovos e girinos exotróficos são depositados na 

cavidade acumuladora de água de arvores e plantas aéreas; modo 14 - apresenta ninho de 

espuma flutuante na água acumulada em axilas de bromélias terrestres e de girinos exotróficos 

em lagoas; e modo 27 - ovos para incubação dos girinos. Os outros 10 estão associados ao 

solo, sendo: modo 13 - ninho de espuma que flutua na água acumulada em bacias construídas 

pela espécie e presença de girinos exotróficos em lagoas; modo 18 - ovos postos no solo ou 

em rochas acima do nível da água e após a eclosão, os girinos exotróficos movem-se para a 

água; modo 19 - ovos depositados em rochas úmidas, em fendas de rochas ou em raízes de 

árvores acima do nível da água girinos semiterrestres exotróficos, vivem em rochas e fendas 

de rochas em um filme de água ou na interface água-terra; modo 21 - ovos para incubação em 

girinos endotróficos, que completam seu desenvolvimento no ninho; modo 22 - ovos 

completam seu desenvolvimento no dorso ou nas bolsas de adultos com girinos endotróficos; 

modo 23 - desenvolvimento direto de ovos terrestres; modo 28 - ninho de espuma posicionado 

no solo úmido de floresta, após a inundação, os girinos exotróficos se desenvolvem em 

lagoas; modo 30 - ninho de espuma com ovos e primeiros estágios larvais em ninhos 

subterrâneos construídos, após a inundação, os girinos exotróficos se desenvolvem nas lagoas; 

modo 31 - ninho de espuma com ovos e primeiros estágios larvais em ninhos subterrâneos 

construídos; após a inundação, girinos exotróficos se desenvolvem em córregos; e modo 32- 

ninho de espuma em câmaras subterrâneas construídas; girinos endotróficos com 

desenvolvimento completo no ninho (HADDAD; PRADO, 2005). 
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Nesta família Leptodactylidae pode-se encontrar espécies que apresentam 

características morfológicas e ecológicas similares, formando assim, o grupo anteriormente 

pertencente do gênero Adenomera. Atualmente estão inseridas no grupo marmoratus do 

gênero Leptodactylus (ALMEIDA; ANGULO, 2006), composto por 15 espécies: 

Leptodactylus ajurauna Berneck, Costa e Garcia, 2008; L. andreae Müller, 1923; L. 

araucarius (Kwet e Angulo, 2003); L. bokermanni Heyer, 1973; L. coca Angulo e Reichle, 

2008; L. diptyx Boettger, 1885;, L. engelsi (Kwet, Steiner e Zillikens, 2009); L. griseigularis 

(Henle, 1981); L. heyeri (Boistel, Massary e Angulo, 2006); L. hylaedactylus (Cope, 1868); L. 

lutzi (Heyer, 1975); L. marmoratus (Steindachner, 1867); L. martinezi (Bokermann, 1956); L. 

nanus Müller, 1922; e L. thomei Almeida e Angulo 2006, e a fonte de pesquisa deste estudo, 

denominada por Leptodactylus aff. hylaedactylus (Figura 1). De forma geral, as espécies do 

grupo marmoratus são reconhecidas e diferenciadas morfologicamente por apresentarem 

pequeno tamanho corporal, de até 3 cm, com grânulos no dorso, apresentarem hábitos 

terrestres e habitarem a serapilheira.  

As espécies deste grupo apresentam modos reprodutivos altamente especializados 

(LUTZ, 1947), com registro de dois modos: o modo 31, que apresenta ninho de espuma com 

ovos e estágios larvais iniciais em câmaras subterrâneas construídas, com inundação 

subseqüente, e girinos exotróficos em córregos; e modo 32, com ninho de espuma com ovos e 

estágios larvais iniciais em câmaras subterrâneas anteriormente construídas, com 

desenvolvimento completo no ninho (HADDAD; PRADO, 2005). Estas espécies não 

desovam em corpos d’água, e devido a isto, em sua maioria apresentam o período reprodutivo 

restrito à época chuvosa, aproveitando as condições ambientais favoráveis e evitando o 

dessecamento da ninhada (KOKUBUM; GIARETTA, 2005). Além disso, apresentam o 

comportamento de construção de câmaras pelos machos, próximo ao sítio de vocalização, tais 

estruturas geralmente consistem de câmaras com formas simples e sem túneis, utilizadas para 

o amplexo e proteção da desova juntamente com o ninho de espuma (KOKUBUM; 

GIARETTA, 2005; KOK et al, 2007; KOKUBUM; SOUSA, 2008; MENIN et al, 2009).  

Os ninhos de espuma (Figura 2), produzidos pelos adultos durante a oviposição, 

são reconhecidos como um modo reprodutivo derivado, uma vez que atuam como uma 

adaptação às condições adversas, como a dessecação (HEYER, 1969; DUELLMAN; TRUEB, 

1986) e a predação dos ovos (PRADO et al, 2002; MENIN; GIARETTA, 2003; WELLS, 

2007). Esta estratégia é utilizada pelas espécies de Leptodactylus do grupo marmoratus como 

maneira de superar a baixa disponibilidade de água encontrada nos habitats dessas espécies 

(ANGULO; COCROFT; REICHLE, 2003; KOKUBUM; GIARETTA, 2005; HADDAD; 
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PRADO, 2005; POMBAL JR; HADDAD, 2005; KOK et al, 2007; ANGULO; REICHLE, 

2008; KOKUBUM; SOUSA, 2008). Estes dados confirmam os pressupostos da teoria do 

sistema de acasalamento e da seleção sexual, segundo a qual as estratégias de investimento 

reprodutivo de uma espécie são determinadas de acordo com as condições ambientais 

impostas (EMLEN; ORING,1977). 

O grupo marmoratus é pouco contemplado com estudos de ecologia em geral, 

reprodutiva e comportamental (DE LA RIVA, 1995; ALMEIDA; ANGULO, 2002; 

KOKUBUM; GIARETTA, 2005; ALMEIDA-GOMES et al, 2007; KOK et al, 2007; 

KOKUBUM; SOUSA, 2008; MENIN et al, 2009), o que intensifica a importância de estudos 

como este. 

 

 

Figura 1. Leptodactylus aff. hylaedactylus. (Foto: M.J. Borges-Leite)  

 

1 cm 
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Figura 2. Ninho de espuma de uma espécie de Leptodactylus aff. hylaedactylus. (Foto: 

M.J.Borges-Leite) 

 

Tendo em vista que as espécies do grupo marmoratus podem apresentar os modos 

reprodutivos 31 ou 32, pode-se prever que a espécie de estudo, Leptodactylus aff. 

hylaedactylus, tenha como estratégia reprodutiva o modo 32, correspondente ao 

desenvolvimento completo no ninho com a presença de girinos endotróficos, uma vez que o 

ambiente ocupado por esta espécie demonstra-se bastante impermeável e dificulta a 

acumulação de água. Além disso, pode-se prever que esta espécie se reproduza somente 

durante o período chuvoso e que apresente dimorfismo sexual quanto ao tamanho, sendo a 

fêmea maior que o macho, o que é previsto pelas informações publicadas (DE LA RIVA, 

1995; ALMEIDA; ANGULO, 2002; KOKUBUM; GIARETTA, 2005; ALMEIDA-GOMES 

et al, 2007; KOK et al, 2007; KOKUBUM; SOUSA, 2008; MENIN et al, 2009). 

Este trabalho apresenta informações a respeito do comportamento reprodutivo de 

Leptodactylus aff. hylaedactylus em uma região litorânea da costa nordestina brasileira, 

localizada no município de São Gonçalo do Amarante, Ceará, Brasil. 

O primeiro capítulo, que tem o título de “Biologia reprodutiva de Leptodactylus 

aff. hylaedactylus (Anura: Leptodactylidae) em uma região litorânea de Mata de Tabuleiro no 

Estado do Ceará, Brasil”, aborda questões relacionadas ao período reprodutivo da espécie, 

assim como aspectos ligados ao amplexo, desova, dimorfismo sexual e influências dos fatores 

ambientais. Este artigo será submetido ao periódico Journal of Natural History. 

1 cm 
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O segundo capítulo, que tem o título de “Sinalização visual de Leptodactylus aff. 

hylaedactylus (Anura: Leptodactylidae) em uma região litorânea de Mata de Tabuleiro no 

Estado Ceará, Brasil”, aborda questões relacionadas aos sítios vocalização, territorialidade e 

sinalização visual. Este artigo será submetido ao periódico Journal of Natural History. 

 

 

Área de estudo  

 

O município de São Gonçalo do Amarante (Figura 4) com 834,39 km² de extensão 

abrange sete distritos: Sede, Umarituba, Croatá, Siupé, Cágado, Taíba e Pecém. Está 

localizado a cerca de 60 km da capital cearense (Figura 3). O solo é do tipo Areias Quartzosas 

Distróficas, com a maior parte composta de areia inconsolidada (NOGUEIRA et al, 2005). O 

clima do município é classificado como tropical quente semi-árido brando (IPECE, 2009), 

com temperatura média anual de 27°C e 1469 mm de precipitação média anual, onde o 

período chuvoso vai de janeiro a junho e o seco de julho a dezembro (FUNCEME, 2011).  

 

 

Figura 3. Gráfico das condições ambientais: temperatura (°C), pluviosidade (mm) e umidade 

durante o período de coleta de 2010 a 2011.  

 

A vegetação é considerada integrante do Complexo Vegetacional Litorâneo, 

composto de vegetação pioneira psamófila, floresta na porção posterior das dunas e vegetação 

dos tabuleiros litorâneos (FIGUEIREDO, 1997). A fitofisionomia predominante da região é 

Mata Semiperenifolia de Tabuleiro, que é considerada como formações vegetacionais 

residuais que percorrem os tabuleiros litorâneos atrás da faixa de dunas (OLIVEIRA-FILHO, 
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2000). Nesta região são encontradas ervas, lianas, subarbustos, arbustos a árvores, sendo 

observadas 102 espécies distribuídas em 46 famílias, tais como as famílias Anacardiaceae, 

Bignoniaceae, Cactaceae, Caesalpinaceae, Euphorbiaceae, entre outras (SILVA, 2000). 

As coletas ocorreram na Fazenda Maceió da Taíba (S 03º30’54,9” / W 

38º55’07,7”), no distrito da Taíba, em áreas cobertas por matas de tabuleiro em sua maioria 

interdunais (Figuras 5 e 6), onde se pode encontrar mata arbórea com grande quantidade de 

serapilheira no solo e a presença das famílias cactáceas, anacardiáceas e poligonáceas.  

 

 

Figura 4. Esquerda – Mapa do Ceará em relação ao Brasil, com destaque para o município de 

São Gonçalo do Amarante. Direita - Mapa de localização do município de São Gonçalo do 

Amarante-CE. Fonte: IPECE.  

  

Esta área sofre forte influência de ações antrópicas, como pequenos cultivos, 

criação de animais domésticos, presença de usina eólica (Figura 7), extração de madeira para 

lenha de consumo doméstico e a presença de casas com seus respectivos moradores. Até o 

momento se conhece a diversidade de 25 espécies de anfíbios anuros, incluíndo Leptodactylus 
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aff. hylaedactylus, que segundo estudos aparenta ser a espécie anfíbio mais abundante da 

região (BORGES-LEITE; BORGES-NOJOSA, 2011; in press).  

 

 

 

Figura 5. Área de estudo durante o período seco (Setembro 2008). (Foto: M.J. Borges-Leite)  
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Figura 6. Área de estudo durante o período seco (Novembro 2008). (Foto: M.J. Borges-Leite) 

 

 

Figura 7. Área de estudo nas proximidades da Usina Eólica. (Foto: M.J. Borges-Leite) 
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Capítulo 1 

 
Biologia reprodutiva de Leptodactylus aff. hylaedactylus 

(Anura: Leptodactylidae) em uma região litorânea de Mata de 

Tabuleiro no Estado do Ceará, Brasil 

 

 

1. Introdução 

 

 

Os anfíbios têm comportamentos e estratégias reprodutivas altamente dependentes 

das condições ambientais, são influenciados principalmente, pela distribuição e abundância da 

água (HEYER et al, 1994). Em regiões tropicais, com sazonalidade bem definida, a 

ocorrência e a reprodução da maior parte das espécies estão restritas à estação chuvosa 

(ROSSA-FERES; JIM, 1994; BERTOLUCI; RODRIGUES, 2002; PRADO; 

UETANABARO; HADDAD, 2005). Entretanto, muitas espécies podem se reproduzir ao 

longo do ano, mesmo que sua reprodução esteja associada com o período chuvoso 

(DUELMANN; TRUEB, 1986).  

Os anfíbios apresentam uma grande diversidade de padrões de atividade e 

estratégias reprodutivas (BEVIER, 1997). Segundo Wells (1977), são conhecidos dois 

padrões reprodutivos para os anuros tropicais: o padrão explosivo, quando ocorre em períodos 

curtos (horas ou dias), há baixa seletividade dos machos, formações de coral e a chegada de 

fêmeas e machos ocorrem em sincronia no local de reprodução; e, o padrão contínuo, em que 

o período reprodutivo é mais longo (duração de vários meses), os machos são territorialistas e 

mais seletivos do que as fêmeas, há uma assincronia na chegada de machos e fêmeas no local 

de reprodução. 

Desta forma, diferentes estratégias podem aumentar a eficiência da reprodução da 

espécie, minimizando os custos e riscos que a reprodução pode acarretar (HARVEY; PAGEL, 
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1991), portanto, acredita-se que a estratégia de cada espécie será aquela que melhor se adapte 

às condições ambientais impostas. 

Os anfíbios são também considerados o grupo de tetrapodas com a maior 

diversidade de modos reprodutivos (POMBAL JR; HADDAD, 2005). Atualmente, são 

conhecidos 39 modos de reprodução (HADDAD; PRADO, 2005). Algumas dessas estratégias 

são caracterizadas por apresentar ninhos de espumas revestindo os ovos, característica comum 

para o gênero Leptodactylus e para as espécies que habitam ambientes áridos e/ou distantes de 

corpos d’água (DUELLMAN; TRUEB, 1986; HADDAD; PRADO, 2005; WELLS, 2007).  

Esta estratégia parece ser a mais comum para as espécies de Leptodactylus do 

grupo marmoratus, considerados como altamente terrestres (LUTZ, 1947). O ninho de 

espuma age como maneira de superar a baixa disponibilidade de água encontrada nos habitats 

dessas espécies (ANGULO; COCROFT; REICHLE, 2003; KOKUBUM; GIARETTA, 2005; 

HADDAD; PRADO, 2005; POMBAL JR; HADDAD, 2005; KOK et al, 2007; ANGULO; 

REICHLE, 2008; KOKUBUM; SOUSA, 2008). Entretanto, até o momento, pouco se conhece 

sobre o comportamento reprodutivo das espécies do grupo marmoratus, o que deixa uma 

lacuna nos dados ecológicos do grupo (KOKUBUM; SOUSA, 2008).  

Portanto, o objetivo deste trabalho foi estudar o comportamento reprodutivo de 

uma espécie recém descoberta, denominada aqui como Leptodactylus aff. hylaedactylus, para 

assim conhecer: a) o padrão temporal de reprodução; b) a influência dos fatores ambientais na 

reprodução; c) as características da biologia reprodutiva; d) as características dos sítios 

reprodutivos; e) a possível ocorrência de dimorfismo sexual; f) a descrição do amplexo; g) as 

características da câmara subterrânea; h) as características de desova.  

 

 

2. Material e métodos 

 

 

Este estudo foi desenvolvido no litoral do município de São Gonçalo do 

Amarante, o qual está localizado a oeste do estado do Ceará, a cerca de 60 km de Fortaleza. A 

fitofisionomia predominante é do tipo Mata de tabuleiro (FIGUEIREDO, 1997) (Figura 1.1). 

O clima do município é classificado como tropical quente semi-árido brando (IPECE, 2009) e 

apresenta temperatura média anual de 27°C e 1469 mm de precipitação média anual 
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FUNCEME (2011), no qual o período chuvoso vai de janeiro a junho e o seco de julho a 

dezembro. 

 

 

Figura 1.1. Foto da área de estudo mostrando a vegetação representativa da área e a grande 

quantidade de serapilhera. (Foto: M.J. Borges-Leite). 

 

A espécie parece ser o anfíbio mais abundante da região (BORGES-LEITE; 

BORGES-NOJOSA, in press) e tem sido registrada em vários locais do município. Porém, 

para este estudo, as observações foram efetuadas na população localizada na Fazenda Maceió 

da Taíba (S03º30’54,9” / W 38º55’07,7”), que sofre influência de ações antrópicas, embora 

estas atividades não pareçam afetar a população de Leptodactylus aff. hylaedactylus existente 

ali.  

As coletas foram mensais de setembro de 2010 a agosto de 2011, com duas 

pessoas no campo, durante quatro dias por viagem. O padrão diário de atividade de 

vocalização foi determinado através de 24 horas de observação durante dois dias seguidos. 

Com isto, os turnos de observação iniciaram conforme foi identificado no padrão diário de 

atividade, ocorrendo próximo às 16 hs, com duração mínima de 8 horas por pessoa/dia, 
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variando conforme a intensidade da atividade dos indivíduos. No total, obteve-se o esforço 

amostral médio de aproximadamente 64 hora/mês, gerando o esforço total equivalente a 768 

horas de observação em campo.  

As armadilhas de interceptação e queda (pitfall) (Figura 1.2) foram utilizadas para 

aumentar o número amostral de indivíduos mensurados quanto ao comprimento rostro-cloacal 

(CRC) e o peso, bem como para averiguar a presença de dimorfismo sexual através do 

tamanho. As armadilhas foram compostas por uma linha de cinco estações, sendo cada 

estação composta por quatro baldes de 60 litros dispostos na forma de um “Y” (CORN, 2001). 

Para a procura e contagem de machos, fêmeas, casais em amplexo e ninhos de espuma foram 

realizadas buscas ativas não limitadas por tempo.  

 

Figura 1.2. Área com as armadilhas instaladas. (Foto: H.F. Ferreira).  

 

As câmaras subterrâneas e ninhos de espuma foram procurados em áreas onde 

foram localizados machos da espécie vocalizando (KOKUBUM; GIARETTA, 2005; 

KOKUBUM; SOUSA, 2008). Quando localizadas, as câmaras foram preenchidas 

cuidadosamente com gesso para produção de moldes e futuras análises quanto a sua estrutura 

(GIARETTA; KOKUBUM, 2004). Já os ninhos, quando localizados, foram coletados e 

acondicionados em potes estéreis, para posteriores observações do desenvolvimento dos 

girinos em laboratório. 
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As observações comportamentais foram concentradas nas atividades de 

vocalização, construção de locas, comportamento de corte e territoriais e amplexo. Foi 

utilizado o método animal focal para observação do comportamento dos exemplares 

individualmente (ALTMANN, 1974; MARTIN; BATESON, 1986). Cada indivíduo era 

observado quanto ao seu comportamento por 15 minutos ou mais, dependendo da relevância 

do comportamento exibido. Uma vez relevante ou raro, foram registradas a freqüência, 

duração e seqüência dos eventos. Para a correlação dos fatores ambientais e atividade 

reprodutiva utilizou-se amostragem de varredura, em que simultaneamente foi estimado o 

número de machos vocalizando e registrados os dados de temperatura e umidade a cada hora 

(ALTMANN, 1974; MARTIN; BATESON, 1986). 

 Todos os indivíduos foram sexados, medidos quanto ao comprimento rostro-

cloacal (CRC) com um paquímetro digital de precisão 0,01mm, pesados em uma balança 

digital de precisão 0,01g e marcados por amputação de artelho, seguindo Martof (1953). Os 

espécimes testemunhos, girinos e moldes das câmaras foram depositados na Coleção de 

Herpetologia da Universidade Federal do Ceará (CHUFC). Para verificação de dimorfismo 

sexual no comprimento rostro-cloacal, testou-se a normalidade com o uso de Kolmogorov-

Smirnov e homogeneidade com Levene, cujos dados não obedeceram o pressuposto de 

homogenia de variância. Portanto, aplicou-se o teste não-paramétrico de Mann-Whitney e 

para correlação de dados climáticos com abundância dos machos vocalizando foi utilizado a 

regressão linear múltipla, todos os testes através do programa Statistica.  

 

 

3. Resultados 

 

 

A temporada de reprodução da espécie Leptodactylus aff. hylaedactylus foi 

indicada pela atividade de vocalização dos machos, correspondente ao período de janeiro de 

2011 a abril de 2011. A vocalização iniciou simultaneamente ao período chuvoso e parou dois 

meses antes das chuvas cessarem por completo. Foi encontrado o total de 608 indivíduos de 

Leptodactylus aff. hylaedactylus vocalizando, sendo o maior número de indivíduos em 

atividade registrado no mês de abril (n=273). 

Durante o período reprodutivo os machos iniciaram as vocalizações ao entardecer, 

por volta das 17 horas e seguiram até 24 horas, sendo o período de pico das atividades entre às 
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18 e 19 horas (Figura 1.3). Entretanto em dias chuvosos, foram observados machos 

vocalizando durante 24 horas (n=2). Os machos foram encontrados vocalizando em locais 

protegidos: sob folhas secas, cascas de árvores e troncos caídos (Figura 1.4). A grande 

maioria foi encontrada na serapilheira, entretanto em duas oportunidades diferentes, foram 

localizados em arbustos, a cerca de 30 cm do solo. As atividades ocorreram em bordas de 

matas, áreas de cultivo de macaxeira e principalmente em áreas de mata fechada, mas nunca 

em áreas abertas. 

Foram observadas cerca de nove diferentes interações territoriais entre machos 

que ficaram próximos de 10 a 40 cm um do outro. Em todas as observações, quando o macho 

invasor se aproximava, o macho residente passava a emitir vocalizações mais intensas e 

freqüentes, além de sinalizações visuais. Entretanto, nenhum combate físico foi observado 

entre machos.  

 

 

Figura 1.3. Macho de Leptodactylus aff. hylaedactylus vocalizando no período noturno em 

área desprotegida. Escala: 1cm. (Foto: D.O. Morais). 

1 cm 
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Figura 1.4. Macho de Leptodactylus aff. hylaedactylus vocalizando sob uma folha seca. Escala: 

1cm. (Foto: M.J. Borges-Leite). 

 

A abundância de machos vocalizando foi significativa somente para pluviosidade 

(r²=0,3584; p=0,0494; β=0,6701) e não para umidade do ar (p=0,3211; β=0.3495) e 

temperatura (p=0,4653; β=0,2685), o que pode ser observado na Figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5. Relação entre abundância, pluviosidade (mm), temperatura (°C) e umidade durante o 

período de coleta de setembro de 2010 a agosto de 2011.  

1 cm 
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Os machos apresentaram medidas do CRC entre 1,85 – 2,26 cm (N= 38), 

enquanto as fêmeas variaram suas medidas entre 1,64 – 2,55 cm (N= 40). O menor tamanho 

de macho vocalizante foi de 1,88 cm valor que passa a ser usado como critério de demarcação 

de maturidade sexual, este foi encontrado vocalizando na serapilheira, o qual foi observado 

durante 15 minutos, coletado manualmente e tombado na CHUFC. Através do teste não-

paramétrico de Mann-Whitney obteve-se significância para existência de dimorfismo 

(U=511.5; P=0,03) e observando o gráfico da Figura 1.6, têm-se as fêmeas com maior 

comprimento que machos, em que estes não preenchem a classe de 23-25. Pode-se observar 

também, diferenças morfológicas entre machos e fêmeas, no qual machos apresentam o 

focinho mais alongado em forma de pá, o qual é utilizado para fabricar as câmaras 

subterrâneas (Figura 1.7). 

 

 

 

Figura 1.6. Distribuição em classes de tamanho por comprimento rostro-cloacal de machos e 

fêmeas da espécie Leptodactylus aff. hylaedactylus.  
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Figura 1.7. A- Macho com detalhe para o focinho em forma de pá e B- Fêmea de 

Leptodactylus aff. hylaedactylus. (Escala: 1cm). (Foto: M.J. Borges-Leite).  

 

 

A 

B 

1 cm 

1 cm 
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Durante o estudo foi observado somente um evento parcial de acasalamento, 

quando uma fêmea aproximou-se de um macho vocalizando sobre a serapilheira, realizando 

movimentos que intercalavam saltos e caminhadas. Ao chegar próximo do macho residente, a 

fêmea iniciou uma sequência de chutes com a perna traseira (comportamento descrito como 

“Leg kicking” por HARTMANN et al., 2005). Imediatamente após o sinal da fêmea, o macho 

parou de vocalizar e deslocou-se em direção a câmara subterrânea, também intercalando 

movimentos semelhantes a saltos e caminhadas. Neste momento, a fêmea passou a seguir o 

macho, e quando parava de seguí-lo, ele emitia vocalizações até que ela, passasse a seguí-lo 

novamente. Logo após, os dois desapareceram sob o folhiço. Cerca de seis minutos após, foi 

possível escutar curtas vocalizações sob as folhas. Ao retirar algumas destas folhas para tentar 

localizar o casal, observou-se ambos localizados no interior da câmara realizando movimentos 

circulares. Após alguns minutos sob observação, o casal parou e saiu de dentro da câmara, 

provavelmente devido a nossa presença, não procedendo ao amplexo. 

As câmaras subterrâneas de Leptodactylus aff. hylaedactylus localizadas e 

observadas durante este período (n=4) foram construídas no solo úmido. Em todos os casos 

foram encontradas com folhas cobrindo sua abertura, a qual tem como referência para a 

medição o diâmetro e estavam localizadas próximo aos sítios de vocalização. Estas foram 

encontradas nos meses de fevereiro (n=2) e abril (n=2), apresentavam formas geométricas 

esféricas ou suavemente elípticas, com entrada única e sem a presença de túneis, com 

diâmetro 3,08–3,46 cm (Média=3,33 cm; ± 0,1754; N=4) e profundidade 2–3,18 cm 

(Média=2,32 cm; ± 0,5755; N=4). Foram produzidos moldes de gesso das câmaras 

encontradas (Figura 1.8), os quais encontram-se depositados na CHUFC. 

Apenas uma das câmaras não continha ninho de espuma em seu interior. Nos 

demais três ninhos foram encontrados nove, nove e 10 girinos. Destes ninhos (Figura 1.9), 

apenas dois foram coletados, um com nove e outro com 10 girinos (Figura 1.10), o terceiro 

ninho não coletado, porém foi contabilizado o número de girinos presentes (n=9). Foram 

acondicionados em potes estéreis de medidas semelhantes as da câmera, sendo observados 

diariamente até os girinos completarem totalmente a metamorfose, o que levou cerca de uma 

semana.  
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Figura 1.8. Vista ventral/lateral dos moldes de gesso das câmeras subterrâneas, onde foram 

encontrados: I- nove girinos; II- nove; III- dez; e IV- nenhum. (Escala: 1cm). (Foto: M.J. 

Borges-Leite). 

 

1 cm 
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Figura 1.9. Ninho de espuma com girinos (setas; molde III) de Leptodactylus aff. hylaedactylus. 

(Escala: 1 cm). (Foto: M.J. Borges-Leite). 

 

Figura 1.10. Exemplar de girino de Leptodactylus aff. hylaedactylus. (Escala: 0,5 cm). (Foto: 

D. O. Morais). 

1 cm 

0,5 cm 
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4. Discussão 

 

A espécie Leptodactylus aff. hylaedactylus apresentou padrão de sazonalidade, 

reproduzindo-se somente durante o período chuvoso. A abundância desta espécie apresenta 

correlação com o índice pluviométrico, aumentando de acordo com a presença de chuvas, 

exceto no mês de julho que apresentou a maior pluviosidade durante o período de amostragem 

e não foram observados exemplares de Leptodactylus aff. hylaedactylus. Comportamento este 

de se reproduzir somente durante o período chuvoso comum a outras espécies de anfíbios 

(ROSSA-FERES; JIM, 1994; BERTOLUCI; RODRIGUES, 2002; PRADO; 

UETANABARO; HADDAD, 2005).  

Acredita-se que este comportamento para a espécie de Leptodactylus aff. 

hylaedactylus de não apresentar atividade no mês de julho mesmo com alto índice 

pluviométrico se deva ao fato de chuvas neste mês serem atípicas para a região de estudo 

(FUNCEME, 2011), portanto, não houve atividade reprodutiva desta espécie nesse mês, pois 

o período reprodutivo do anuro foi ultrapassado, não sendo viável, vez que a estação seca se 

aproxima e haveria ressecamento dos ovos. 

Padrão de sazonalidade que corresponde ao evento que ocorre em apenas 

determinada época do ano. Este padrão quando ligado a reprodução pode ser considerado 

como um comportamento comum na biologia dos anfíbios (AICHINGER, 1987; 

KOKUBUM; SOUSA, 2008). Entretanto, ainda existem poucos estudos abordando este 

aspecto para as espécies de Leptodactylus do grupo marmoratus, sendo a maioria referentes às 

espécies do sudeste do Brasil (LUTZ, 1931; LUTZ, 1947; HEYER; SILVERSTONE, 1969; 

HEYER et al, 1990; ALMEIDA; ANGULO, 2002; KOKUBUM; GIARETTA, 2005; 

ALMEIDA-GOMES et al, 2007).  

Segundo Menin, Almeida e Kokubum (2009), Leptodactylus hylaedactylus 

(COPE, 1868), considerada aqui como a espécie mais próxima de L. aff. hylaedactylus 

registrada no litoral cearense, apresenta semelhanças quanto ao comportamento reprodutivo, 

sendo este de início no final do período seco prolongando-se até o final do período chuvoso. 

Além disto, os girinos se desenvolvem totalmente nos ninhos de espuma, sem a necessidade 

de fase aquática, o macho escava previamente a câmara subterrânea para atrair a fêmea e, esta 

espécie apresenta interações territoriais.  
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De forma geral, o comportamento reprodutivo apresentado por L. aff. 

hylaedactylus foi similar ao já descrito para outras espécies de Leptodactylus do grupo 

marmoratus (ALMEIDA; ANGULO, 2002; KOKUBUM; GIARETTA 2005; KOKUBUM ; 

SOUSA 2008; MENIN; ALMEIDA; KOKUBUM, 2009) e do. gr. fuscus (MARTINS, 1988; 

GIARETTA; KOKUBUM, 2004; KOKUBUM et al, 2009): os machos de Leptodactylus aff. 

hylaedactylus escavam câmaras subterrâneas no solo, onde ocorre o acasalamento e 

depositam os ovos em ninhos de espuma produzidos pelo casal. Porém, neste trabalho não foi 

possível observar como os machos produzem as câmaras subterrâneas, mas sabe-se que para 

outras espécies, como L. aff. andreae, L. araucaria, L. hylaedactylus, L. aff. hylaedactylus, L. 

marmoratus e Leptodactylus sp., o macho utiliza o focinho para pressionar o solo e moldar a 

câmara (HEYER et al, 1990; KWET; ANGULO, 2002; KOKUBUM; GIARETTA, 2005; 

LIMA et al, 2006; KOKUBUM; SOUSA, 2008). Portanto, espera-se comportamento 

semelhante para esta espécie.  

Os girinos de Leptodactylus aff. hylaedactylus se desenvolvem completamente no 

ninho de espuma, sem a necessidade de estágio de desenvolvimento em recursos hídricos, vez 

que estes foram acondicionados em ambientes sem que houvesse a reposição ou acréscimo de 

água. Portanto, esta espécie apresenta o modo reprodutivo 32 descrito por Haddad e Prado 

(2005), assemelhando-se de outras espécies do grupo marmoratus (HEYER et al, 1990; 

KWET; ANGULO, 2002; KOKUBUM; GIARETTA, 2005; LIMA et al, 2006; KOKUBUM; 

SOUSA, 2008, MENIN; ALMEIDA; KOKUBUM, 2009). 

A espécie Leptodactylus aff. hylaedactylus apresentou dimorfismo sexual quanto 

ao tamanho, seguindo o padrão de que 90% das espécies de anuros apresentam fêmeas 

significativamente maiores que os machos (SHINE, 1979) e especificamente, para as espécies 

de Leptodactylus do grupo marmoratus, o que foi observado também para outra espécie 

(KOKUBUM ; GIARETTA, 2005). Entretanto, Shine (1979) também comenta que, devido a 

uma pressão seletiva, a qual favorece o aumento de tamanho de machos deixando-os em 

igualdade com as fêmeas, espécies que exibem comportamento de defesa de território 

normalmente não exibem dimorfismo sexual em tamanho. Para Leptodactylus aff. 

hylaedactylus, esta hipótese pode ser refutada, já que a espécie apresentou dimorfismo sexual 

e interações territoriais (Capítulo 2), sendo o mesmo observado para outra espécie do grupo 

marmoratus (KOKUBUM; GIARETTA, 2005). 
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Capítulo 2 

 
Sinalização visual de Leptodactylus aff. hylaedactylus (Anura: 

Leptodactylidae) em uma região litorânea de Mata de 

Tabuleiro no Estado do Ceará, Brasil 

 

 

1. Introdução 

 

 

 Os machos da maioria das espécies de anfíbios anuros possuem estruturas 

vocais bem desenvolvidas localizadas na região gular. Estas estruturas, conhecidas como 

sacos vocais, são capazes de emitir sons que atraem as fêmeas da espécie, demarcam território 

e indicam comportamento agonístico (DUELLMAN; TRUEB, 1986). Durante o período 

reprodutivo, a maioria dos anfíbios anuros forma agregados e os machos vocalizam para atrair 

as fêmeas (DUELLMAN; TRUEB, 1986). O comportamento social dos anuros geralmente 

está focado na competição entre machos, em função de obter a fêmea para o acasalamento. 

Este comportamento pode acarretar em interações acústicas, exibições de posturas e, em 

alguns momentos, até pode ocasionar agressões físicas entre machos (WELLS, 1977; 

CARDOSO; HADDAD, 1984; MARTINS et al, 1988; POMBAL et al, 1994; BASTOS; 

HADDAD, 1995; HADDAD; GIARETTA, 1999). Contudo, os combates físicos podem ser 

bastante onerosos para os indivíduos, e em muitas vezes não são vantajosos (ROBERTSON, 

1986).  

A vocalização é considerada a principal forma de comunicação intra-específica 

em anuros de atividade noturna (HARTMANN et al, 2005). Entretanto, muitas destas 

espécies exibem sinais visuais que atuam na corte, bem como em interações visuais (HÖDL; 

AMEZQUITA, 2001). Os anfíbios são ativos, geralmente, no período noturno, talvez devido 

às condições ambientais, como a umidade e temperatura, serem mais favoráveis, como pela 

menor vulnerabilidade na visibilidade dos predadores (DUELMANN; TRUEB, 1986). 
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Observa-se que os estudos sobre sinalização visual por muito tempo foram ignorados para as 

espécies noturnas (BUCHANAN, 1993), provavelmente por serem considerados restritos 

durante a noite devido à baixa iluminação e porque obstáculos como a vegetação podem 

interferir durante a transmissão (MARLER, 1967). Entretanto, é possível encontrar 

atualmente trabalhos descrevendo tal comportamento para espécies noturnas (BASTOS; 

HADDAD, 1999; HALLOY; ESPINOZA, 2000; BERTOLUCI, 2002; ABRUNHOSA; 

WOGEL, 2004; AMÉZQUITA; HÖDL, 2004; HARTMANN et al, 2004; 2005; Toledo et al, 

2005; GIASSON; HADDAD, 2006), o que vem despertando o interesse para novas pesquisas.  

Geralmente a comunicação visual está associada com a reprodução, tanto para a 

atração de fêmeas, como para interações agressivas relacionadas à territorialidade entre 

machos (HÖDL; AMÉZQUITA, 2001), mas em algumas ocasiões também atua na predação 

(BERTOLUCI, 2002) e interações intra-especifica (ABRUNHOSA; WOGEL, 2004). 

Acredita-se que os sinais visuais tenham evoluído de outros sinais pré-existentes (HÖDL; 

AMÉZQUITA, 2001) e que sejam mais complexos em espécies terrestres e de ambientes 

ruidosos. Os níveis de ruído podem afetar a evolução de um sinal (HARPER, 1991), e nestes 

casos, a sinalização visual torna-se mais eficaz que a vocalização, sendo uma alternativa ou 

um complemento da comunicação (HÖDL; AMÉZQUITA, 2001). 

Hödl e Amézquita (2001) estudaram atividades de interações agonísticas, 

exibições de advertência e interações de corte em oito famílias de anuros, revisaram o uso de 

sinalizações visuais e propuseram um modo de classificá-las em 18 diferentes eventos. Mais 

recentemente, Hartmann et al (2005) acrescentaram oito novas descrições de movimentos, 

que são: “body wiping”, “ face wiping”, “ jump display”, “ leg kicking”, “ limb lifting”, “ mouth 

opening”, “ toe flagging” e “vocal sac display”. Entretanto, segundo Toledo et al (2007), 

atualmente, são conhecidas 27 formas de exibições visuais, que envolvem comportamentos 

complexos e generalizados, porém com origem de difícil acesso na literatura. 

Os estudos de comportamento de sinalização se concentram principalmente nas 

famílias dos hilídeos e leptodactilídeos (BERTOLUCI, 2002; ABRUNHOSA; WOGEL, 

2004; HARTMANN et al, 2005; GIASSON; HADDAD, 2006; TOLEDO et al, 2007). 

Entretanto, para espécies de Leptodactylus do grupo marmoratus não há descrição de 

sinalização visual, embora existam informações sobre a biologia reprodutiva em si (LUTZ, 

1931; LUTZ, 1947; HEYER; SILVERSTONE, 1969, HEYER et al, 1990; DE LA RIVA, 

1995; ALMEIDA; ANGULO, 2002; KOKUBUM; GIARETTA, 2005; ALMEIDA-GOMES 

et al, 2007; KOK et al, 2007; KOKUBUM; SOUSA, 2008; MENIN et al, 2009). Portanto, o 
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presente estudo teve como objetivo descrever a sinalização visual de Leptodactylus aff. 

hylaedactylus em área de litoral do Estado do Ceará, Brasil. 

 

 

2. Material e métodos 

 

 

As coletas e observações ocorreram na Fazenda Maceió da Taíba (S03º30’54,9” / 

W 38º55’07,7”), localizada no litoral de São Gonçalo do Amarante – Estado do Ceará, em 

áreas de mata de tabuleiro, principalmente em dunas. O período de coleta de dados estendeu-

se de setembro de 2010 a agosto de 2011, com quatro dias de duração por viagem mensal. 

Normalmente as observações eram iniciadas às 16hs, finalizando quando a atividade dos 

anuros tivesse diminuído ou cessado por completo. No total, obteve-se um esforço amostral 

médio de aproximadamente 64 horas/mês, gerando esforço total de 768 horas de observação 

em campo.  

Os dados de observações no campo foram principalmente concentrados nas 

atividades de sinalização visual, obtidas com cuidado para que não causasse interferência nas 

interações entre os indivíduos, geralmente com posicionamento dos observadores a uma 

distância de um a três metros, e com auxilio de uma lanterna de luz branca, com intensidade 

mínima sobre os indivíduos. Utilizou-se o método animal focal com duração de 15 minutos ou 

mais, conforme a relevância do comportamento exibido: se relevante ou raro, eram registradas 

a freqüência, duração e seqüência dos eventos (ALTMANN, 1974; MARTIN; BATESON, 

1986). Todos os comportamentos observados foram registrados e descritos detalhadamente no 

caderno de campo ainda durante as observações, a cada minuto de observação, durante os 15 

minutos. 

Foram realizados censos através de transectos auditivos durante 20 minutos, em 

que estimou-se o número de indivíduos em atividade de vocalização em cada área de 

amostragem. 

Os espécimes testemunhos (n=36) foram fixados em formol a 10% e conservados 

em álcool a 70%, seguindo todos os procedimentos padrões para anfíbios (CALLEFO, 2002). 

Posteriormente, foram depositados na Coleção de Herpetologia da Universidade Federal do 

Ceará (CHUFC). 
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3. Resultados  

 

 

Os indivíduos de Leptodactylus aff. hylaedactylus apresentaram formação de coro 

durante suas atividades, sendo mais intensas durante o período noturno, e ao ocaso, por volta 

das 17 horas até as 24 horas, com pico de atividade no intervalo de 18 às 20 horas. Somente 

no mês de fevereiro foram identificadas formações de coro em horários durante a manhã 

(n=2), devido a presença de forte chuva ao longo do dia (vide Capítulo 1). Nos demais meses, 

eventualmente apresentaram formações de coro em períodos diurnos, porém em horários mais 

próximos ao pôr-do-sol, ocorrendo principalmente à noite, apenas com vocalizações esparsas 

sem presença de antifonia, que segundo Wells (1977) ocorre quando há um intervalo de 

tempo entre a vocalização de dois machos que estejam interagindo ou não.  

Estes anuros vocalizam sobre a serapilheira do solo e nunca foram encontrados 

vocalizando próximo a corpos d’água. Quando em claridade, ficavam escondidos sob troncos, 

folhas secas e galhos; já durante o período escuro, estes anfíbios permaneciam em áreas 

desprotegidas vocalizando sobre as folhas, mas nem sempre eram de fácil acesso ao 

observador. Foi durante as ocasiões de permanência dos indivíduos em áreas desprotegidas 

que se pôde observar as diferentes formas de sinalizações visuais (Capítulo 1).  

Durante os turnos de dia, entre 16 e 18 horas, nos quais os exemplares de 

Leptodactylus aff. hylaedactylus estavam em atividade, foi difícil identificar a localização os 

machos vocalizando. Isto ocorreu devido ao menor número de indivíduos em atividade neste 

horário, como também à prática de se esconderem ou mesmo de visualizarem os observadores 

e cessarem suas atividades por um tempo de aproximadamente 20 minutos ou mais. Por isto, 

pouco se pôde observar de sinalizações nos período diurno. 

A distância entre os machos dentro de uma mesma área de observação de 

aproximadamente 3 m², variou entre 10 cm e dois m. Em duas oportunidades diferentes, pôde-

se observar dois indivíduos próximos um do outro com menos de 10cm: um dos casos foi de 

um casal em comportamento de corte; e o outro ocorreu com dois indivíduos se alimentando 

na mesma área, em que ficaram muito próximos, a menos de três cm um do outro (Figura 

2.1). O afastamento entre os anuros foi menor nos períodos em que a abundância de 

indivíduos foi maior, ocorrendo no mês de abril. Foram localizados machos vocalizando a 

curtas distâncias que estiveram em torno de 10 cm (n=12), 30 cm (n=9) e 1 m (n=15). Em 
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nenhuma destas distâncias foram registrados combates físicos entre os machos, levando a 

acreditar que os diferentes movimentos (sinalizações) realizados, bem como as diferentes 

frequências de vocalização apresentadas foram suficientes para desencorajar o macho invasor. 

 

 

Figura 2.1. Indivíduos de Leptodactylus aff. hylaedactylus alimentando-se em uma mesma 

área, distando cerca de 3 cm um do outro. (Foto: M.J. Borges-Leite). 

 

Leptodactylus aff. hylaedactylus apresentou atividade de vocalização somente no 

período chuvoso, correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e abril, quando apresentaram 

maior número de indivíduos vocalizando (n=120; 107; 186) (Figura 2.4). Os meses de janeiro 

e fevereiro de 2011 foram com maior número de observações de sinalizações visuais.  

No decorrer da pesquisa, utilizando o método animal focal, foram observados em 

campo, 69 indivíduos de Leptodactylus aff. hylaedactylus, em que se puderam registrar nove 

diferentes tipos de sinalizações visuais, sendo oito já conhecidas na literatura e uma inédita, 

denominada neste estudo como “cabeçadas”. Todos os eventos ocorreram na serapilheira, 

sendo a maioria relacionada à disputa territorial. São as seguintes: 

  

� Tamborilar de artelhos (“Toes or fingers tremblings”) (n=1; repetição=1): 

Espasmos, vibrações ou balançar dos artelhos, sem movimentar o membro. 

2,5 cm 
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Geralmente é realizado sem padrão aparente (HÖDL; AMÉZQUITA, 2001). Foi 

observada a movimentação do artelho da pata traseira, ocorrendo quando o animal 

estava parado sobre a serapilheira, movimentado apenas um artelho com repetições; 

� Chutes (“Leg kicking”) (n=4; repetição=17): Movimentos rápidos de uma das 

pernas traseiras, levantando-a acima do nível do substrato, esticando e retornando à 

posição normal, semelhante a um coice (HARTMANN et al, 2005). Este movimento 

surgiu principalmente em momentos quando o anuro apresentava vocalizações de 

maior freqüência, correspondente quando havia outros machos próximos ao macho 

residente. Este movimento também foi observado durante o comportamento de corte, 

sendo realizado desta vez, pela fêmea;  

� Passar pata dianteira no rosto (“Face wiping”) (n=3; repetição=15): Levantamento 

de um braço com toques na cabeça com as mãos, passando-as sobre os olhos e 

focinho, voltando à posição normal (HARTMANN et al, 2005). Observado nos 

momentos em que o anuro não estava vocalizando e o movimento foi somente com a 

pata passando sobre os olhos, não sendo registrado contato com o focinho; 

� Levantar pata dianteira (“Limb lifting ”) (n=3; repetição=5): Rápidos movimentos 

para cima e para baixo da pata traseira ou dianteira. Levantando uma pata traseira, sem 

esticar a perna e em seguida de volta ao solo. Mover a pata dianteira para cima e para 

baixo. O movimento pode ser realizado com rapidez (HARTMANN et al, 2005). Esta 

espécie realizou este movimento apenas com a pata dianteira, sendo rápido e com 

várias repetições numa mesma sequência; 

� Erguer o corpo (“Upright posture”) (n=3; repetição=4): Distensão dos braços em 

ângulo e elevar a parte anterior do corpo (HÖDL; AMÉZQUITA, 2001). Observado 

tanto nos momentos de vocalização quanto nos intervalos, provavelmente é realizado 

para demonstrar ser maior que o oponente (macho invasor); 

� Girar o corpo (“ Circling” ) (n=12; repetição=30): Movendo-se entorno de outro 

individuo ou simplesmente girando em seu próprio eixo. É realizado, principalmente, 

como um movimento descontínuo e combinado com a redução do corpo. O 

movimento de girar o corpo ocorre durante as interações de corte (HÖDL; 

AMÉZQUITA, 2001). Foi observado nos intervalos de vocalização que o macho 

modificava sua posição vocalizando em várias direções. Em algumas oportunidades, 

este comportamento foi observado quando havia machos invasores vocalizando 

próximo ao macho residente, que este mudava a posição de maneira que ficasse na 
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direção do macho invasor. Em outros momentos, o macho girava para atingir uma 

maior área vocalizando, a fim de garantir a atração de uma parceira para se reproduzir; 

� Inflar o saco vocal sem vocalizar (“Vocal sac displays”) (n=3; repetição=7): O saco 

vocal infla parcialmente, sem emitir vocalização (HARTMANN et al, 2005). O animal 

se encontrava parado sobre a serapilheira e inflava o saco vocal várias vezes, durante 

cerca de um minuto, depois voltava ao normal sem emitir qualquer som (Figura 2.2); 

� Abaixar o corpo (“Body lowering”) (n=5; repetição=6): Redução do corpo inteiro, 

apertando-o contra o substrato (HÖDL; AMÉZQUITA, 2001). Estes movimentos 

ocorreram quando o animal se sentia ameaçado com a presença de indivíduos da 

mesma espécie, ou de outra, ou até mesmo do observador; 

� Cabeçadas (novo comportamento registrado) (n=4; repetição=15): Movimentos 

observados durante as vocalizações de maior intensidade. No momento em que o 

macho vocalizava, também dava impulsos para trás, retirando as patas dianteiras do 

solo atingindo um ângulo de 30° e retornando ao solo em repetidas vezes - cerca de 

quatro repetições por movimento. Estes movimentos ocorreram, principalmente, 

quando outros machos vocalizaram ou aproximaram-se do macho residente.  

 

 

Figura 2.2. Individuo fotografado no momento em que estava inflando o saco vocal sem 

vocalizar (“vocal sac displays”). Escala: 1cm. (Foto: D.O. Morais). 

1 cm 
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Figura 2.3. Fluxograma de interações entre machos da espécie Leptodactylus aff. 

hylaedactylus.  
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Figura 2.4. Macho de Leptodactylus aff. hylaedactylus vocalizando. (Foto: M.J. 

Borges-Leite). 

 

 

 

1 cm 
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Figura 2.5. Gráfico de sinalizações visuais observadas e número de repetições. 
 

 

Machos residentes (n=64) foram observados vocalizando para atrair fêmeas nos 

sítios de vocalização, no qual são considerados residentes os que ocuparam primeiro estes 

sítios ou quando já estavam vocalizando antes da aproximação do outro macho não 

vocalizante (MATOS et al, 2000). Machos não vocalizantes (n=5) foram localizados 

próximos a machos vocalizantes a uma distância que variou entre cinco e 30cm. Esses 

animais apresentaram postura corporal diferente do macho vocalizante, em geral com o corpo 

mais baixo, em que não foi observado o comportamento de “cabeçadas” para os machos não 

vocalizantes. Em outras situações, machos não vocalizantes que se aproximaram de sítios de 

vocalização passaram a vocalizar após um tempo. Não foram observadas interceptações de 

casais em amplexo, nem intercepção de fêmeas por machos não vocalizantes.  

 

 

4. Discussão 

 

 

Os anuros tropicais apresentam ciclos reprodutivos variáveis, cuja atividade, em 

algumas espécies, parece estar associada às condições ambientais (DUELLMAN; TRUEB, 

1986). Em regiões tropicais com sazonalidade bem definida, como a Caatinga, a ocorrência e 

a reprodução da maior parte das espécies estão restritas à estação chuvosa, devido à presença 

de condições favoráveis para o desenvolvimento da prole (BERTOLUCI; RODRIGUES, 



52 

 

2002; PRADO et al, 2005). Observou-se este padrão de reprodução para a espécie 

Leptodactylus aff. hylaedactylus, no qual há o aproveitamento do período chuvoso, sendo a 

pluviosidade identificada como o fator desencadeador da vocalização da espécie de estudo, 

contudo, as atividades reprodutivas ocorreram principalmente nas primeiras chuvas do ano 

(vide Capítulo 1 desta dissertação). Mesmo esta espécie não utilizando diretamente recursos 

hídricos para sua reprodução, acredita-se que a relação entre abundância da espécie e 

pluviosidade ocorra devido a necessidade de haver umidade no solo para manter o ninho e 

consequentemente os ovos. 

Os meses de janeiro e fevereiro foram os que observou-se maior número de 

sinalizações. Isto provavelmente, deve-se ao fato de ser o início do período chuvoso na região, 

oferecendo condições mais favoráveis à reprodução destes anfíbios, que se reproduzem 

utilizando somente o ambiente terrestre, sem necessitar de fase aquática durante seu 

desenvolvimento. Portanto, este grande número de observações pode representar a alta 

competitividade dos machos desta espécie, vez que este período é o mais garantido para 

sucesso na reprodução. 

Na medida em que as condições ambientais se tornam favoráveis, como umidade 

relativa do ar, pluviosidade altas e temperaturas amenas, o número de indivíduos em atividade 

aumenta, consequentemente diminui o espaçamento entre os machos e aumenta a competição 

pelos recursos disponíveis, como a disputa por fêmeas e sítios de vocalização (WELLS; 

TAIGEN, 1986). Estes sítios são atributos característicos das espécies e estão relacionados 

primariamente com sua morfologia e tamanho (CRUMP, 1971; DIXON; HEYER, 1968; 

HÖDL, 1977). Neste estudo as interações agonísticas foram observadas nos meses em que 

houve maior número de indivíduos em atividade reprodutiva e de alimentação, provavelmente 

porque a distância entre os indivíduos ficou menor e, consequentemente, com a existência de 

recursos limitados houve a defesa dos mesmos. 

Os machos das espécies de Leptodactylus do grupo marmoratus constroem 

câmaras subterrâneas para a realização do amplexo e da oviposição (DE LA RIVA, 1995; 

ALMEIDA; ANGULO, 2002; KOKUBUM; GIARETTA, 2005; ALMEIDA-GOMES et al., 

2007; KOK et al, 2007; KOKUBUM; SOUSA, 2008; MENIN; KOKUBUM, 2009), fase 

importante do ciclo reprodutivo. O mesmo foi observado para a espécie de estudo (vide 

capítulo 1), levando a acreditar que, uma vez que há gastos energéticos para a construção das 

câmaras subterrâneas, o macho deverá protegê-las de outros machos. Isto explica serem 

territorialistas, seguindo a sugestão de Martof (1953), que define territorialidade como a 

defesa ativa de uma área usada em alguma fase do ciclo reprodutivo. A posse do território 
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pode garantir o acesso direto do macho às fêmeas, além da possibilidade de aumentar a 

atratividade do macho nos acasalamentos (WELLS, 1977). Entretanto, este estudo não foi 

suficiente para confirmar se as fêmeas realizam a escolha dos machos também considerando a 

presença e/ou qualidade apresentada pelas câmaras produzidas.  

Segundo Wells (1977) a territorialidade ocorre em anuros que tem a reprodução 

prolongada, com chegada assincrônica de machos e fêmeas no coro. Entretanto, neste estudo 

foram observadas fêmeas nas armadilhas de interceptação e queda (pitfalls) desde os 

primeiros meses de coleta em que foram registradas vocalizações dos machos, não 

correspondendo ao proposto por Wells (1977), vez que houve sincronia da presença de 

machos e fêmeas para esta espécie. 

Ainda não há comprovação que afirme se os machos de anuros escolhem seus 

sítios de vocalização por características acústicas, mas certamente características físicas estão 

envolvidas na propagação e direção do som (WELLS; SCHWARTZ, 1982). Os machos da 

espécie de Leptodactylus aff. hylaedactylus vocalizam, principalmente, em locais de mata 

fechada, entretanto sem obstáculos próximo ao sítio de vocalização, o qual facilita e evita 

interrupções na propagação e direção do som e de sinais visuais.  

Segundo Hödl e Amézquita (2001), uma ação comportamental pode ser 

considerada uma sinalização visual quando o evento comportamental: a) gera um efeito 

durante uma interação inter ou intraespecífica; b) é redundante, conspícuo e estereotipado; c) 

ocasiona uma resposta imediata do receptor do sinal que beneficie o emissor. Estes sinais são 

definidos com caráter adaptativo, em que um emissor transmite informações que podem ou 

não modificar o comportamento de outros indivíduos (ZAHAVI, 1991). A resposta do 

receptor pode ser imediata e óbvia, ou outras vezes sutil e difícil de detectar, podendo ser 

defasada no tempo ou nem mesmo existir (KREBS; DAVIES, 1996). Pode-se dizer que, o 

anuro deste estudo, apresenta comportamento com sinal acústico ou visual e comportamento 

de exibição redundante, conspícua e estereotipada, mesmo que para alguns sinais visuais não 

se tenha observado uma resposta imediata e óbvia do receptor.  

A sinalização visual tem sido ignorada para espécies noturnas (BUCHANAN, 

1993), pois é considerada restrita durante a noite, devido à baixa iluminação. Hailman e 

Jaeger (1976) propõem que qualquer espécie de anuro adapta-se a um nível particular de luz 

no ambiente, e mesmo os anuros não apresentando orientação completa na escuridão, a 

sinalização visual também está presente em espécies com atividade predominantemente 

noturna (BUCHANAN, 1998). Este comportamento de sinalização pode ser visto como uma 

alternativa ou uma complementação da comunicação em anuros, dentro do contexto social e 
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das condições ambientais que ocorrem (AMÉZQUITA; HÖDL, 2004), sendo considerada em 

algumas vezes como uma alternativa, pois a vocalização em muitas vezes pode atrair os 

predadores, além das fêmeas (DUELLMAN; TRUEB, 1986; WELLS, 2007). Machos 

territorialistas precisam ser aptos em monitorar a posição dos outros indivíduos, para assim, 

acompanhar se seu território está sendo invadido, o que pode ser feito usando os tais sinais 

acústicos ou visuais (FELLERS, 1979). 

Em algumas ocasiões, Leptodactylus aff. hylaedactylus apresentou atividade 

diurna, embora não tenha sido a mais observada. O inicio e a intensificação das atividades se 

deu pouco antes do ocaso e logo após, respectivamente, sendo por este motivo considerada 

uma espécie de preferência noturna, já que os nove eventos de sinalizações visuais emitidos 

por esta espécie foram observados, principalmente, durante o período noturno. Destes, 

somente um, girar o corpo (“circling”), foi observado durante o dia, ocorrendo da seguinte 

forma: o macho estava vocalizando por volta das 11h, durante forte chuva, e modificou 

diversas vezes sua posição, com objetivo de atingir maior número de direções e garantir a 

atração de fêmeas para o acasalamento. Os outros sinais foram observados durante o período 

noturno, principalmente, em dias chuvosos. 

Acredita-se que muitos destes sinais devem ter evoluído de movimentos 

incidentais, que davam indicio sobre as futuras ações do emissor (KREBS; DAVIES, 1996). 

Porém, também observa-se que o estimulo para as exibições visuais deve ser o auditivo, 

através das vocalizações (LINDQUIST; HETHERINGTON, 1996), como forma de chamar 

atenção do receptor e dando a garantia ao emissor de que a mensagem foi enviada. Tal fato 

pode ser observado para Leptodactylus aff. hyaledactylus, vez que esta espécie apresentou 

todos os eventos de sinalização visual durante os intervalos das vocalizações. 

Os eventos de tamborilar de artelhos (“Toes or fingers tremblings”) e erguer o 

corpo (“Upright posture”), provavelmente apresentam função de alerta, pois estes 

movimentos podem chamar a atenção do receptor, aumentando as chances de detecção do 

sinal seguinte (HÖDL; AMEZQUITA, 2001). Além de apresentar função de alerta o evento 

de erguer o corpo pode também sinalizar a intenção de aparentar-se maior para o rival, ou 

com a intenção de saltar sobre o rival, comportamento comum para os anfíbios quando há um 

invasor e há intenções de combate. Já os movimentos de levantar a pata (“Limb lifting”)  ou 

dar chutes (“Leg kicking”) são de caráter mais agressivos. Os movimentos de levantar a pata e 

de chutar são muito semelhantes a golpes durante combates físicos, passando ao rival a 

mensagem de agressividade (HÖDL; AMEZQUITA, 2001), entretanto, o mesmo movimento 

de chutes no ar foi observado para a fêmea desta espécie durante o comportamento de corte, o 
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qual ocorreu quando a fêmea se aproximou do macho residente e realizou uma sequência de 

chutes. Em seguida, o macho residente deu saltos em direção à câmara subterrânea. Portanto, 

neste caso interpreta-se que o sinal emitido pela fêmea não foi um sinal de caráter agressivo, e 

sim de comunicação, confirmando ao macho a sua escolha e intenção de acasalamento, 

semelhante ao observado por Kokubum e Giaretta (2005), em que foi observado a fêmea 

sinalizando ao macho através de um toque com o focinho na lateral do macho. 

Os emissores que exibem sinalizações com intuito de indicar a machos invasores a 

sua presença e agressividade, devem ter sido beneficiados, pois com isto, podem evitar 

combates físicos que geralmente são bastante dispendiosos para ambos os machos (KREBS; 

DAVIES, 1996). 

A postura em que há a compressão do corpo contra o solo (“body lowering”) é 

explicada para os anfíbios com o objetivo de evitar o dessecamento durante o período seco 

(DUELLMAN; TRUEB, 1986). No entanto, nesta pesquisa foi observado este movimento 

quando o indivíduo se sentia ameaçado com a presença do observador ou mesmo de outros 

indivíduos da mesma ou de outras espécies. 

O comportamento de macho satélite, aqueles não vocalizantes, foi observado em 

algumas situações para Leptodactylus aff. hylaedactylus neste estudo. Duas hipóteses são 

aceitas para o comportamento satélite em anuros: a primeira prediz que o macho satélite está à 

espera de um sítio de vocalização livre para que ele possa ocupar; e a segunda hipótese 

referencia a machos que tentam interceptar fêmeas prontas para o acasalamento através da sua 

aproximação aos sítios de vocalização (WELLS, 1977). Neste estudo, foram observados 

machos sem vocalizar dentro de sítios de vocalização juntamente com outros machos 

vocalizantes. Contudo, após um período, passaram também a vocalizar. Uma vez que não 

observou-se o proposto na literatura, acredtita-se que machos não vocalizantes de 

Leptodactylus aff. hylaedactylus aproximaram-se de machos residentes possivelmente com a 

intenção de conquistar aquele sítio de vocalização, podendo chegar a interações agonísticas.  

O próprio grupo marmoratus tem a reprodução e a comunicação acústica mais 

conhecidos e estudados do que a comunicação através de sinalizações visuais, o que 

praticamente ainda não havia sido estudada para este grupo. Portanto, estes aspectos 

relacionados interações visuais e territorialidade foram estudados pela primeira vez para a 

espécie Leptodactylus aff. hylaedactylus, que até então não existia nenhuma informação sobre 

sua história natural em publicações. 
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Considerações Finais 

 
 

� A espécie Leptodactylus aff. hylaedactylus apresenta sazonalidade, se reproduzindo 

somente durante o período chuvoso; 

� Dos fatores abióticos correlacionados com a abundância, somente a pluviosidade 

apresentou significância, que com a presença de alto índice pluviométrico aumentou 

consequentemente a abundancia; 

� Esta espécie segue o padrão reprodutivo descrito para o grupo marmoratus, o qual 

apresenta câmaras subterrâneas e ninho de espuma como características principais da 

reprodução, em que estas câmaras são construídas pelo macho da espécie antes de 

atrair a fêmea; 

� Esta espécie apresentou atividade em áreas fechadas de mata de tabuleiro, vocalizando 

principalmente na serapilheira, entretanto, foram observadas em duas oportunidades 

machos vocalizando a cerca de 30 cm do solo, sobre a vegetação; 

� O horário das primeiras vocalizações e o início da formação do coro foram 

influenciados pelo horário do pôr-do-sol, sendo esta espécie de preferência por hábitos 

noturnos. Além de a luminosidade da lua, aparentemente, influenciar ou inibir a 

atividade de vocalização dos machos; 

� Há a presença de dimorfismo sexual na espécie quanto ao tamanho do corpo, sendo as 

fêmeas maiores que os machos e também pôde-se observar diferenças morfológicas 

entre os sexos, em que os machos apresentam focinho em forma de pá, diferente das 

fêmeas; 

� Para o acasalamento o macho da espécie vocaliza na serapilheira a fim de atrair a 

fêmea, que ao se interessar demonstra com um sinal visual, no caso desta espécie com 

a exibição de chutes no ar, após o sinal o macho segue em direção a câmara 

subterrânea guiando a fêmea para realizarem o amplexo e desova; 
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� As câmaras produzidas pelos machos são ovais ou suavemente elípticas com cerca de 

três cm de diâmetro e dois cm de profundidade, encontradas geralmente próximo a 

árvores ou em lugares protegidos; 

� A desova é posta em ninhos de espuma no interior das câmaras, com cerca de nove 

ovos em cada, os quais se desenvolvem totalmente no ninho, sem a presença de fase 

aquática, representando assim o modo 32; 

�  A territorialidade de Leptodactylus aff. hylaedactylus é evidenciada pelos eventos 

agressivos demonstrados, em que quando a área é invadida, o macho residente emite 

vocalizações com maior intensidade e sinalizações visuais com significados mais 

agressivos. Não foram observados combates físicos neste estudo; 

� Foram observados nove eventos de sinalização visual, o que pode servir para aumentar 

a precisão de localização de um macho sinalizador ou auxiliar na agressividade; 

� Dentre os nove sinais visuais observados, um deles é inédito, não sendo registrado 

para outra espécie de anfíbio. Este sinal foi nomeado de “cabeçadas”, no qual o macho 

vocaliza intensamente na presença de outro macho invasor e em seguida realiza 

movimentos para trás, retirando as patas dianteiras do solo, chegando a formar um 

ângulo de cerca de 30°. 
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Apêndice 

 
Lista do material coletado de Leptodactylus aff. hylaedactylus: 

FÊMEAS - JB112; JB88; JB101; JB94; JB105; JB97; JB89; JB91; CHUFC A 5871-74; 

CHUFC A 5879; CHUFC A 5880-82; CHUFC A 5889; CHUFC A 5891; CHUFC A 5899; 

CHUFC A 5901; CHUFC A 5915; CHUFC A 5924; CHUFC A 5930; CHUFC A 5942-43; 

CHUFC A 5946-47; CHUFC A 5950; CHUFC A 5953; CHUFC A 5956; CHUFC A 5962; 

CHUFC A 5964; CHUFC A 5967; CHUFC A 5969; CHUFC A 5971; CHUFC A 5976; 

CHUFC A 5980-81; CHUFC A 5984; CHUFC A 5986.  

MACHOS  - CHUFC A 5863-68; CHUFC A 5883-84; CHUFC A 5890; CHUFC A 5896-98; 

CHUFC A 5904-05; CHUFC A5927-29; CHUFC A5941; CHUFC A5945; CHUFC A 5974. 

JUVENIS – CHUFC A 5899; CHUFC A 5900; CHUFC A 5914; CHUFC A 5916-19; 

CHUFC A 5920-23; CHUFC A 5925-26; CHUFC A 5931-40; CHUFC A 5944; CHUFC A 

5952; CHUFC A 5955; CHUFC A 5958; CHUFC A 5960; CHUFC A 5966; CHUFC A 5968; 

CHUFC A 5973; CHUFC A 5977-78; CHUFC A 5982-83; CHUFC A 5985; CHUFC A 

5994.  

 

 

 
 

 
 


