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o gênero Colostethus tem ampla distribuição. Na Amazônia central existem dados

sobre o comportamento reprodutivo de somente três espécies de Colostethus (Juncá, 1998;

Lima et aI., 2002). Desenvolvimento direto no ninho é conhecido, atualmente, para

Colostethus stepheni (Juncá et aI., 1994), Colostethus chalcopis (Kaiser et aI., 1994) e uma

nova espécie do sul do rio Amazonas, que está sendo descrita como Colostethus nidicola por

Caldwell e Lima (no prelo). Informações básicas sobre o comportamento reprodutivo são

conhecidos somente para C. stepheni (Juncá, 1996 e 1998). Este estudo determinou o padrão

anual e diário da atividade reprodutiva, o comportamento territorial, da corte de acasalamento

e do cuidado parental desta nova espécie, cujo girino tem desenvolvimento direto no ninho.

O trabalho foi realizado no município do Castanho (AM), no ramal do km 12 da

estrada de Autazes, em uma floresta tropical de terra firme. Devido à distribuição dispersa de

machos reprodutores o estudo foi realizado em três áreas de 600 m2
, divididas em um sistema

de grades em seções 10xlO m. Individuos capturados foram medidos e marcados. O tamanho

do território foi estimado através de localizações repetidas dos indivíduos marcados através

do método do mínimo polígono convexo (Kenward e Hodder 1995). O período reprodutivo ao

longo do ano foi estimado pelo número máximo de machos coaxando dentro das áreas em

cada mês. A atividade diária de canto foi registrada em intervalos de uma hora de 5:30 da

manhã até 18:30 uma vez por semana em fevereiro a abril. Machos e fêmeas marcados foram

observados para descrever o comportamento de defesa de território, corte de acasalamento,

cuidado parental e número de oviposições. As desovas foram monitoradas desde a postura até

a metamorfose, para se conhecer o tempo de desenvolvimento dos girinos.

Foram capturados 35 machos e 15 fêmeas. O comprimento rostro-uróstilo médio dos

machos foi de 19,3 ± 0,4 (min. 17,6 - máx. 20,2 mm), enquanto que o das fêmeas foi de 19,8

± 0,7 (min. 18.6 - máx. 21.4 mm). O tamanho de machos e fêmeas foi significativamente

diferente (Anova: FI, 42= 9,31; p= 0,004). A distribuição de machos nas áreas não foi

homogênea, pois formaram pequenos agregados. Vários machos deslocaram-se entre seções
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dentro da mesma área ou mesmo entre áreas. O tamanho médio de território dos machos foi

de 35,1 m2 (min. 1,0 - máx. 85,2; N= 8). As fêmeas também ocupavam áreas que podiam se

sobrepor ao território de um ou mais machos, e tiveram um tamanho médio de 17,1 m2 (mín.

3,3 - max. 29,5; N= 4). Os primeiros machos começaram a cantar dentro das áreas no início

de dezembro, após o aumento das taxas mensais de precipitação, aumentando a atividade no

fim de dezembro e diminuindo novamente a partir de março. O padrão diário de vocalização

dos machos foi bimodal, com um pico entre 5:40 e 8:30 e outro entre 15:30 e 19:00.

Observamos 23 casais em cortejo. O primeiro encontro do casal ocorria à tarde, entre 16:00 e

17:00, dentro do território do macho, e durava de 19 a 127 mino A fêmea era cortejada até que

ela se escondia debaixo de uma folha. Na manhã seguinte, assim que o macho começava a

vocalizar, a fêmea saía do seu esconderijo e seguia o macho em um "passeio" que, em três

casos, estendeu-se por fora da área do macho. Durante o deslocamento o macho entrava

debaixo de algumas folhas (folhas secas, sobrepostas, formando uma câmera), seguido pela

fêmea. Uma vez dentro do ninho escolhido, o macho subia em cima da fêmea, passando os

membros anteriores por volta de sua cabeça (amplexo cefálico). O macho emitia sons dentro

do ninho, em uma versão baixa do canto usado para atrair a fêmea. O macho deixava o ninho

de 14 a 55 min depois de ter entrado e a fêmea 56 a 89 min depois. O tamanho de desova

variou de 3 a 6 ovos (média= 4,0 ± 0,8; N=19) e o tempo de desenvolvimento da oviposição

até a metamorfose dos girinos variou de 30 a 36 dias (média= 33; N=3).

Tanto os machos como as fêmeas de C. nidicola são territoriais, enquanto em C.

stepheni somente o macho (Juncá 1998) é territoriaI. Os machos de C. nidicola deslocam-se

com freqüência entre áreas, o que não foi observado em C. stepheni. C. nidicola parece

escolher o ninho durante o passeio de corte enquanto C. stepheni leva a fêmea diretamente

para um ninho previamente selecionado. O tamanho de desova e a forma do ninho de C.

nidicola são semelhantes aos de C. stepheni. Os machos de C. nidicola iniciaram a atividade

de canto em dezembro, coincidindo com a época chuvosa, o que também ocorre com C.

stepheni. A atividade diária de canto de C. nidicola é bimodal, semelhante à de C. stepheni.
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