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Na Amazônia central, o gênero Colostethus é constituído por um complexo de

espécies morfologicamente semelhantes, mas só se conhecem dados sobre a biologia de três

delas (Juncá et a!. 1994; Juncá 1998; Lima et al., no prelo). A espécie que será estudada ainda

não foi descrita e será comparada com o C. caeruleodactylus, que habita a mesma região. O

estudo objetiva a obtenção de dados sobre aspectos básicos da biologia desta nova espécie,

determinando a estrutura populacional, a abundância, a fenologia reprodutiva, e o

comportamento territorial e de acasalamento da espécie.

O trabalho de campo foi realizado de novembro 2001 a maio 2002 no Município do

Castanho (AM), no ramal do km 12 da Estrada de Autazes, em floresta tropical úmida de terra

firme, em uma área de 20 x 20 m, subdividida em seções de 5 x 5 m. Realizaram-se censos

semanais na área demarcada, contando-se o número de machos vocalizando a cada meia hora,

das 6 as 18 horas. Foram capturados machos e fêmeas, que receberam marcas permanentes,

permitndo a estimativa da densidade e do padrão de mobilidade dos indivíduos, e foram

medidos para se obter a distribuição de freqüências de tamanho na população. O tamanho dos

territórios dos machos foi estimado através do registro da localização de puleiros de

vocalização e locais de desova, utilizando-se o método do mínimo polígono convexo

(Kenward e Hodder 1995). Os machos foram seguidos para determinar o cortejo,

acasalamento, estratégias de defesa do território e interações com outros machos. Registrou-se

o número oviposições conseguido por cada macho, as desovas foram monitoradas até serem

carregadas para a água.

Em outubro os animais começaram a atividade de canto, coincidindo com o aumento

das chuvas. As fêmeas entraram em atividade quinze dias depois dos machos. Foram

marcados 21 machos e 30 fêmeas, com comprimentos rostro-urostilo médios de 15.8 ± 0.5

mm (mín. 15.1 - máx. l7.2) e 16.5 ± 0.7 mm (mín. 15.1 - máx. l7.8), respectivamente. As

fêmeas foram significativamente maiores que os machos. Foram seguidos 19 machos, dos

quais 8 desapareceram após alguns dias e 11 mantiveram-se estáveis em seu território. O

tamanho médio dos territórios foi de 12,9 m2 (min = 5,0 - máx = 26,5; N=9). Observamos 6
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encontros agressivos entre machos de territórios vizinhos. Foram vistos 63 cortejos, todos

com amplexo cefálico, sempre entre 06:00 e 09:00. Um total de 140 desovas foram

registradas, com uma variação de O a 20 desovas por macho. O tamanho de desova variou de

7 a 16. Observamos o primeiro indivíduo transportando girinos no dia 04/01. A última desova

foi transportada no dia 27/5. Normalmente é o macho que carrega os girinos, mas também

observamos fêmeas realizando o transporte em 3 ocasiões.

Colostethus sp., objeto do presente estudo, foi a primeira das três espécies de

Colostethus presentes na área a começar a vocalizar. As fêmeas começaram sua atividade com

certa defasagem em relação aos machos, possivelmente porque necessitem-o estímulo sonoro

dos machos para procurarem parceiros para o acasalamento. O dimorfismo corporal em favor

das fêmeas se dá em muitas espécies de anfíbios. Em Colostethus sp. a densidade de machos é

aproximadamente duas vezes mais alta que a da espécie simpátrica C. caeruleodactylus.

Como na espécie anterior, os machos de Colostethus sp. defendem territórios e transportam os

girinos para a água. No entanto, os machos de C. caeruleodactylus obtiveram um número

menor de desovas por temporada (Keller et al., 200 1) que Colostethus sp., provavelmente

porque aqueles iniciam a reprodução mais tarde. No acasalamento ocorreram diferenças

importantes entre Colostethus sp. e C. caeruleodactylus: o processo de cortejo e acasalamento

daquele durou aproximadamente uma hora, enquanto que o deste é muito mais complexo,

chegando a durar 12 horas (Lima et al., no prelo). Colostethus sp. tem amplexo cefálico,

enquanto C. caeruleodactylus não realiza amplexo. Além disso, em C. caeruleodactylus

somente os machos carregam os girinos para a água, enquanto que em Colostethus sp. machos

e fêmeas realizam esta tarefa.
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