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Where there is desire there is gonna be a flame 

Where there is a flame someone's bound to get burned 

But just because it burns doesn't mean you're gonna die 

You gotta get up and try, and try, and try 

 

 

P!nk 

 

  



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Eu costumo dizer que o mestrado pode ser comparado a uma longa viagem de trem... 

Imagine que você está viajando de um estado a outro de trem pela primeira vez. É uma sensação 

nova, uma experiência diferente. No início você fica meio inseguro porque nunca fez isso antes, 

não sabe como funciona, se a bagagem será suficiente. Tem medo de que algo possa dar errado. 

A cada par de quilômetros rodados o trem para numa estação e a cada estação entram novas 

pessoas e você começa a se sentir mais seguro e mais confiante, pois já não está mais viajando 

sozinho. A cada quilômetro olhando pela janela, você descobre um pouco mais, conhece coisas 

novas que nunca imaginou conhecer antes. Descobre que você pode aprender o que quiser, 

mesmo que isso leve um tempo e que se perder, às vezes, faz parte. Compartilha o vagão com 

pessoas que te nutrem com informações valiosas, que serão usadas durante toda a sua viagem. 

Apesar de ser um processo um tanto quanto solitário, no percurso você faz amizades que são 

importantes para trazer o equilíbrio necessário para esta viagem. De vez em quando, pode 

acontecer de faltar lenha na fogueira que faz o trem andar. A rota, às vezes, precisa ser 

recalculada. Mas, o destino final sempre será o mesmo. Isso pode gerar angústias, frustrações. 

Mas entenda que elas são absurdamente normais e tem coisas que não estarão no seu controle 

o tempo todo. Ao final do destino você percebe que a viagem foi melhor do que você imaginava, 

que você enfrentou e superou um grande desafio. Que saiu da viagem com uma bagagem bem 

maior do que a que entrou. E que finalmente desceu na última estação mais confiante e pronta 

para uma nova vida. A minha viagem de trem não foi realizada sozinha. O trem foi dirigido 

pelos maquinistas Alexandre e Paulo que embarcaram nessa viagem e trilharam esse caminho 

junto comigo. As estações são parte da Universidade Federal de São Paulo. Os passageiros que 

entravam em cada novo embarque foram os colegas e amigos que tive o prazer de compartilhar 

momentos. As paisagens e coisas novas que vi pela janela do trem são as dificuldades que 

enfrentei, os cursos que fiz, todo conhecimento que adquiri e tudo que aprendi ao longo desses 

anos. O final da viagem será a defesa e o artigo, mas, mais do que isso, a lembrança de uma 

viagem inesquecível e a certeza de uma tripulante melhor. 

O mestrado é o fim de um ciclo e, assim como todo fim de ciclo, traz consigo um misto 

de tristeza e alegria. Tristeza, ora pois, é o fim de algo que te fez feliz por muito tempo e deixará 

saudades; alegria porque foi um dos maiores desafios da minha vida – até o momento – me fez 

crescer e acreditar mais em mim. Contudo, não estaria aqui escrevendo estas notas de 



7 
 

agradecimento sem a ajuda de algumas pessoas indispensáveis na formulação desta minha 

viagem de trem.  

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 

Começo agradecendo a Deus, pela dádiva da vida e por me permitir realizar tantos 

sonhos nesta existência. Sem Ele, para mim nada faria sentido!  

Agradeço imensamente ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da 

Universidade Federal de São Paulo por todo suporte, apoio e incentivo. A todos os professores 

que contribuíram com seus ensinamentos e questionamentos. Aos membros da banca (Bruno 

Alves Buzatto, Julia Klaczko, José Eduardo de Carvalho, Erika Marques de Santana e Laura 

Carolina Leal), por disporem do tempo e da paciência de vocês para ler o meu trabalho e fazer 

suas considerações para melhorias. Tornando-me assim uma cientista melhor. Obrigada! 

Ao meu orientador, Alexandre Varaschin Palaoro que me aguenta, de certa forma, desde 

a faculdade e que sempre acreditou em mim. Agradeço pela orientação exemplar, a paciência, 

a dedicação e o empenho. Obrigado por me permitir errar, aprender, crescer, por me dar a 

oportunidade de aprender contigo. Obrigada por todas as conversas e reuniões, por me 

transmitir segurança e ser um orientador incrível. “Quando eu crescer, quero ser igual você! ”. 

Obrigada por ser compreensivo e embora algumas vezes eu chegasse desestimulada, bastava 

um desabafo e palavras de incentivo para me devolver o ânimo. Impreterivelmente, obrigada 

por compartilhar comigo teu conhecimento, com exemplos super práticos e os melhores memes. 

Minha gratidão por tudo! 

 Ao meu co-orientador Paulo Durães Pereira Pinheiro, por topar participar desse projeto 

com a gente, por toda a ajuda e todos os puxões de orelha necessários para que o trabalho ficasse 

cada vez melhor. Minha gratidão por ter lhe conhecido e por ter me apresentado um pouco mais 

sobre esses seres fascinantes que são os anuros.  

Também gostaria de agradecer aos meus colegas de mestrado, especialmente Alexia, 

Rodrigo e Luís Fernando que compartilharam comigo seus conhecimentos e me ensinaram 

muito. Obrigada pelo apoio, amizade e por tornar tudo mais leve e divertido. Levarei vocês no 

meu coração.  

Quero agradecer à aquelas pessoas que sempre estiveram comigo me dando apoio moral, 

coragem ou me consolando quando necessário. Em especial às minhas amigas Angélica 

 



8 
 

Possenti, Andrielli Dal Toé, Luciane Franzmann, Ana Sara Sopran, Fabiula Prestes de Bem e 

Lucieli Buchmayer. Obrigada por tudo! 

Agradeço em especial a minha melhor amiga Angélica por ser meu ombro amigo em 

TODAS as situações. Por sempre dirigir uma palavra de apoio, de carinho e me ajudar a tomar 

as melhores decisões. Obrigada por me apoiar e torcer por mim sempre, independente da 

distância entre nós. Minha gratidão sempre! 

Agradeço ao meu namorado Daniel, por sempre me apoiar, por sonhar comigo, por me 

incentivar e, muitas vezes, acreditar mais em mim do que eu mesma. Obrigada por estar ao meu 

lado em todas as situações, por compreender meus momentos ausentes, por suportar minhas 

crises de ansiedade, por todo amor e incentivo diário.  

Se hoje sou formada nesta profissão tão linda, devo muito a minha tia Iva, que mesmo 

sem querer despertou em mim um amor pela natureza desde pequena. Ela que levava eu e meu 

irmão para se aventurar no meio do mato, usando botas de borracha, tomando banho na 

cachoeira da sanga, contando os formigões encontrados pelo caminho, desviando para não pisar 

em cima e seguindo-os até a entrada dos ninhos. Coisas que minha mãe em sã consciência 

jamais deixaria. Obrigada por me permitir enxergar a vida com esses olhos, mesmo sem querer 

e sem saber me influenciou a gostar dos animais e admirar a natureza. 

Agradeço as minhas duas cãopanheiras – Meguie e Pretinha – que me fizeram 

companhia integral neste período de mestrado e me alegram todos dias. Elas sempre 

participaram de forma ativa das reuniões, através de latidos recorrentes e choros fofinhos.  

Agradeço à minha família pela compreensão ao serem privados da minha companhia 

em vários momentos nos quais eu não pude me fazer presente. Agradeço de maneira muito 

especial, aos meus pais Joacir e Zélia e ao meu irmão Alan por todo suporte necessário em casa 

e na vida, por todo esforço e incentivo. Apesar de não compreenderem porque alguém gosta de 

estudar sapos e não entenderem direito a lógica de tudo isso, sempre me estimularam a estudar 

e a correr atrás dos meus sonhos. Obrigada por tudo! 

Por fim, a todos aqueles que contribuíram, direta ou indiretamente, para a realização 

deste trabalho, o meu mais sincero agradecimento. Espero que ao ler este trabalho vocês 

consigam desenvolver um pouco da admiração que eu tenho por ‘armas, lutas e sapos’. Boa 

leitura! 

 

 



9 
 

SUMÁRIO 

Resumo .................................................................................................................................... 10 

Abstract ................................................................................................................................... 11 

1 Introdução ........................................................................................................................ 12 

2 Material e Métodos.......................................................................................................... 16 

2.1 Grupo de estudo e filogenia ................................................................................... 16 

2.2 Coleta de dados ...................................................................................................... 16 

2.3 Classificação de variáveis ...................................................................................... 17 

2.3.1 Morfologia do pré-pólex e seu potencial injurioso ................................................ 17 

2.3.2 Valor do recurso .................................................................................................... 18 

2.4 Análises filogenéticas ............................................................................................ 20 

2.4.1 Reconstrução do estado ancestral do pré-pólex e do local de oviposição ............. 20 

2.4.2 Correlação entre caracteres discretos..................................................................... 21 

2.4.3 Modelo binomial generalizado filogenético (glmm) ............................................. 22 

3 Resultados ........................................................................................................................ 22 

3.1 Revisão da evolução do pré-pólex ......................................................................... 22 

3.2 Análises filogenéticas ............................................................................................ 25 

3.2.1 Reconstrução do caráter ancestral do pré-pólex e do local de oviposição ............ 25 

3.2.2 Correlação entre caracteres discretos..................................................................... 29 

3.2.3 Modelo binomial generalizado filogenético (glmm) ............................................. 30 

4 Discussão .......................................................................................................................... 31 

5 Conclusão ......................................................................................................................... 37 

6 Referências bibliográficas ............................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Resumo 

 

Confrontos são comuns na natureza e ocorrem pela posse de um recurso indivisível. Indivíduos 

que vencem os confrontos garantem acesso aos recursos que aumentam sua aptidão. Nas 

espécies em que confrontos são frequentes, é comum os indivíduos possuírem estruturas 

morfológicas que ajudam na vitória. Apesar da importância para a vitória, injúrias são raras em 

confrontos animais. Mas, alguns armamentos como o pré-pólex das rãs-gladiadoras parecem 

mais propensos a causá-las do que outros armamentos. Uma hipótese proeminente na literatura 

é de que armamentos podem evoluir quando o recurso disputado é valioso para o indivíduo. 

Portanto, é esperado que armamentos potencialmente injuriosos, como o pré-pólex em forma 

de espinho, evoluiriam quando o recurso sendo disputado fosse extremamente valioso. Em 

anuros, os machos disputam a dominância de locais de oviposição. A exposição destes 

ambientes aumenta a propensão do indivíduo defender aquela área, pois quanto mais exposto o 

recurso maior é a interação entre rivais que podem roubar a paternidade. Além disso, quando 

os locais de oviposição são construídos pelos machos, o investimento de tempo e energia gastos 

na construção aumentam a territorialidade pela defesa do ninho. Nesta dissertação, testei se o 

valor do recurso estava associado à forma de pré-pólex mais injuriosa. Mais especificamente, 

testei se a exposição e a construção do recurso estavam associadas ao pré-pólex em forma de 

espinho na tribo Cophomantini. Antes de testar minha hipótese, realizei uma revisão sistemática 

do pré-pólex e do seu potencial injurioso. Feito isso, realizei a reconstrução do estado ancestral 

do pré-pólex e da elaboração do local de oviposição. Segundo, avaliei a correlação entre os 

caracteres discretos usando o modelo de Threshold. Em seguida, usei uma regressão logística 

filogenética para testar a relação destas características. Os resultados mostram que: (i) O pré-

pólex em forma de espinho é mais injurioso do que o pré-pólex de forma laminar; (ii) O estado 

ancestral mais provável é o pré-pólex laminar associado ao comportamento de não construir 

ninhos; (iii) O pré-pólex é evolutivamente estável dentro da filogenia apresentando apenas 1-2 

reversões para a condição ancestral; (iv) A variação na morfologia do pré-pólex não foi 

explicada pelo efeito do valor do recurso e não há relação entre o surgimento do armamento 

injurioso com o comportamento de briga pelo recurso reprodutivo.  Essas evidências somadas 

sugerem que, por mais que os indivíduos usem este armamento durante os confrontos, ele não 

evoluiu por causa dos confrontos. Uma possível explicação para os resultados encontrados neste 

trabalho é que o espinho é uma estrutura barata para se manter e que as condições atuais não 

exercem pressão seletiva para a reversão da estrutura. Os armamentos de outras linhagens 

parecem seguir rotas evolutivas similares, sendo originados para uma função e depois exaptados 

para confrontos. Portanto, apesar da injúria ser incomum em armamentos, é possível que isso 

tenha ocorrido porque a estrutura exaptada causava injúrias - algo que não ocorre normalmente 

em outros armamentos que tipicamente são versões exageradas de apêndices.  

 

Palavras-chave: evolução de armamentos, valor do recurso, pré-pólex, espinho, 

Cophomantini, rãs-gladiadoras, injúrias. 
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Abstract 

 

Contests are common in nature and occur for the possession of an indivisible resource. 

Individuals who win contests ensure access to resources that increase their fitness. In species in 

which contests are frequent, it is common for individuals to possess morphological structures 

that help winning.  Despite the importance of victory in taxa that engage in contests, injuries 

are rare across animals. Some weapons like the prepollex of gladiator frogs seem more likely 

to cause damage than other weapons. A prominent hypothesis in the literature is that weapons 

can evolve when the disputed resource is valuable to the individual. Therefore, it is expected 

that potentially injurious weapons, such as prepollex spine, would evolve when the resource 

being disputed is extremely valuable. In frogs, males compete for dominance of oviposition 

sites. How exposed these environments are increases the individual's propensity to defend that 

area, because the more exposed the resource, the greater the interaction between rivals who can 

steal paternity. Furthermore, when oviposition sites are built by males, the investment of time 

and energy spent in construction increases territoriality by defending the nest. In this 

dissertation, I tested if resource value was associated with the most injurious prepollex form. 

More specifically, I tested if exposure and building oviposition sites were associated with spine-

shaped prepollex in the Cophomantini tribe. Before testing my hypothesis, I performed a 

systematic review of prepollex and its injurious potential. After that, I reconstructed the 

ancestral state of the prepollex and building the oviposition site. Second, I evaluated the 

correlation between the discrete characters using the Threshold model. Next, I used a 

phylogenetic logistic regression to test the relationship of these traits. My results show that: (i) 

The spine-shaped prepollex is more injurious than the laminar-shaped prepollex; (ii) The 

ancestral state with highest probability is the laminar prepollex associated with the behavior of 

not building nests; (iii) The prepollex is evolutionarily stable in the phylogeny showing only 1-

2 reversions to the ancestral condition; (iv) The variation in prepollex morphology was not 

explained by the effect of resource value and there is no relationship between the emergence of 

injurious weaponry and fighting behavior for the reproductive resource. These evidences 

suggest that even though this weapon is used during contests, it has not evolved because of 

contests. A possible explanation is that the spine is metabolically  cheap to maintain and that 

current conditions might not impose selection on the structure to change. Weapons from other 

animal lineages (e.g., horns, claws) appear to follow similar evolutionary routes, being 

originated for a function and then exapted for contests. Therefore, although injury is uncommon 

in weapons, it is possible that this event occurred in Cophomantini because the exapted structure 

caused injuries - something that does not normally occur in other weapons that are typically 

exaggerated versions of appendages. 

 

Keywords: weapons evolution, resource value, prepollex, spine, Cophomantini, gladiator 

frogs, injuries. 
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1  Introdução 

 

Interações agonísticas ocorrem entre machos de uma mesma espécie e caracterizam-se 

pela disputa de um recurso indivisível, como território, comida ou parceiras sexuais (Pinto & 

Peixoto, 2019). Indivíduos que vencem estas interações geralmente possuem mais acesso aos 

recursos que estão sendo disputados e, com isso, tornam-se aptos a deixar mais descendentes 

do que aqueles que perdem as interações (Formica et al., 2020). Um tipo de interação agonística 

são os confrontos físicos, que geralmente envolvem o uso de estruturas especializadas para 

vencer rivais, chamadas de armamentos. Os armamentos apresentam diversas formas e podem 

ser usados para diversas funções, como apertar, agarrar e empurrar o adversário (revisado em 

Palaoro & Peixoto, 2021). Estes armamentos auxiliam os indivíduos a vencer confrontos e, 

consequentemente, aumentam a aptidão dos vencedores (Emlen, 2008). Desta forma, se algo 

na morfologia do armamento auxilia o portador do mesmo a vencer o confronto, como, por 

exemplo, uma maior capacidade de causar injúrias, é esperado que essa característica seja 

selecionada (O’Brien et al., 2017). 

Apesar desta variedade de formas e funções, a maioria dos armamentos não causa      

injúrias (Maynard Smith & Price, 1973; Palaoro & Briffa 2017).  Os besouros da família 

Lucanidae, por exemplo, possuem mandíbulas longas com vários espinhos que são usadas para 

puxar, empurrar e morder os adversários (Kawano, 2006). Seu objetivo é desestabilizar e 

derrubar o oponente do tronco das árvores em que normalmente se confrontam. Neste processo, 

os indivíduos usam suas mandíbulas para morder e segurar o oponente, o que nos levaria a 

supor que poderia perfurar a carapaça. Porém, apesar do tamanho do armamento e do estilo da 

luta, injúrias não são comuns nessa espécie (Goyens et al., 2015). Do ponto de vista teórico, os 

armamentos injuriosos devem ser raros, pois eles aumentam os custos dos confrontos e, 

consequentemente, diminuem o benefício líquido de disputar um recurso (Elwood & Arnott, 

2012; Maynard-Smith & Price, 1973). Porém, se o recurso for extremamente valioso para os 

indivíduos, é provável que estes escalonem para confronto físico pela posse do recurso (Clutton-

Brock & Albon, 1979; Maynard-Smith & Price, 1973). A pressão seletiva no armamento, 

portanto, está relacionada com o quanto a briga pelo recurso influencia a aptidão do indivíduo 

(Eberhard et al., 2018; Palaoro & Briffa, 2017). Os recursos disputados possuem uma 

associação direta com a aptidão: o indivíduo que monopolizar o território reprodutivo tem mais 

chances de se reproduzir quando comparado a um indivíduo que não possui território 

(Andersson 1994; Kelly, 2008). Por isso, quanto mais importante o recurso for para a aptidão 
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do indivíduo, maior será o investimento para garantir a vitória na disputa pelo recurso (Arnott 

& Elwood, 2008; O’Brien et al., 2018).  Em algumas espécies de lagartos que disputam a 

dominância de territórios reprodutivos, por exemplo, confrontos físicos severos são comuns. 

Os indivíduos utilizam suas mandíbulas como arma, mordendo e rasgando a pele do adversário, 

causando feridas e cicatrizes e, em casos mais extremos, resultando em ossos e mandíbulas 

quebradas (Lappin & Husak, 2005). Portanto, quanto mais importante o recurso for para o 

indivíduo, mais o indivíduo vai lutar por ele (Emlen & Oring, 1977; Elwood & Arnott, 2012), 

mais intensa deverá ser a disputa (Grant et al., 2000) e mais forte será a relação entre vencer a 

disputa e a aptidão do indivíduo. Portanto, em casos nos quais o recurso é extremamente 

valioso, espero que armamentos injuriosos surjam e sejam fixados ao longo do tempo evolutivo. 

O valor que o indivíduo atribui por ter construído o recurso (Wells, 2007) e o quanto ele 

precisa investir para monopolizar o recurso (Brown, 1990; Grant et al., 2000) são duas variáveis 

importantes para determinar o valor do recurso. Em anuros, os recursos disputados apresentam 

uma relação direta com a aptidão: o indivíduo que mantém o sítio de oviposição consegue 

reproduzir, enquanto os que não possuem sítios precisam de estratégias alternativas para obter 

sucesso (Kluge, 1981; Semlitsch et al., 2015; Wells 1977). A assimetria do sucesso reprodutivo 

entre estes indivíduos, portanto, torna o sítio de oviposição um recurso extremamente valioso 

para a reprodução (Wells, 2007). Para grande parcela das espécies de anuros, os locais de 

oviposição variam desde ambientes aparentemente inespecíficos, como poças e lagoas, a ninhos 

construídos pelos machos (expostos ou subterrâneos), e locais próximos a corpos d’água, porém 

externos aos mesmos, como rochas, vegetação e tanques de bromélias (Haddad & Prado, 2005). 

O investimento necessário para construir um ninho para oviposição demanda tempo e energia 

do indivíduo para a construção (Wells, 2007) e, consequentemente, aumenta o valor do recurso 

para o indivíduo. Por isso, quanto maior for o esforço do indivíduo para construir o recurso 

necessário para reprodução, maior será o investimento na defesa daquele local (Martins & 

Haddad, 1988). Logo, maior será a pressão de seleção em armamentos que auxiliem na vitória. 

Quando o local de oviposição não é escondido de outros machos e possíveis predadores, e os 

ovos são depositados diretamente na água, na vegetação, em ninhos abertos ou em locais já 

existentes, é mais difícil para o indivíduo monopolizar o recurso (Malagoli et al., 2021; Martins 

& Haddad, 1988). Isso ocorre porque, quanto mais exposto este recurso está no ambiente, mais 

o indivíduo precisará investir energia para monopolizá-lo e, por isso, mais ele vai brigar pela 

posse do mesmo (Grant, 1993). Portanto, quanto mais exposto está o território, maior é a 
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propensão dos machos de defendê-lo e, por isso, a pressão de seleção do armamento deve ser 

maior.  

Os territórios defendidos pelos anuros tendem a estar relacionados com o sítio de 

oviposição, variando de áreas mais expostas (e.g. ninhos abertos, áreas de vegetação e remanso) 

a áreas menos expostas (e.g. ninhos subterrâneos ou cavidades naturais (Haddad & Prado, 

2005). A teoria prevê que em espécies que defendem áreas menos expostas, a propensão de 

possuir armamentos mais eficientes é maior do que espécies que defendem áreas mais expostas 

(Emlen & Phillips, 2006). Porém, como anuros possuem fecundação externa, áreas expostas 

podem ser acessadas por várias vias e aumentam a chance de outros machos invadirem o 

território durante a oviposição da fêmea e fecundarem os ovos, diminuindo a aptidão do dono 

do território. Portanto, a defesa do território está relacionada com o valor do recurso e com a 

diminuição da chance de que outros machos roubem a paternidade dos ovos (Zamudio et al., 

2016). Em espécies nas quais os machos constroem ninhos diretamente no solo, nas margens 

de corpos d’água (e.g. Boana faber), as fêmeas e os ninhos podem ser roubados por outros 

machos para reprodução mais facilmente do que espécies que constroem ninhos abaixo do solo 

(Haddad & Sawaya, 2000; Martins et al., 1998). Isso porque um ninho no solo fica mais 

vulnerável e exposto a outros perigos. Vários outros machos podem ter acesso ao sítio 

reprodutivo e este pode ser acessado por várias entradas, o que pode resultar na perda da fêmea 

e até mesmo da paternidade (Zamudio et al., 2016). Portanto, este é um recurso que tem um 

valor muito alto e, por isso, o investimento em defesa também deve ser alto. Diferente do que 

acontece em outras espécies (e.g. Aplastodiscus) que se reproduzem em ninhos subterrâneos 

escondidos. O macho canta para atrair a fêmea na vegetação. Depois do cortejo, o casal se dirige 

ao ninho subterrâneo, onde o macho tem o controle do acesso ao local (Haddad & Sawaya, 

2000), por isso, a interação com outros machos deve ser menor e a fecundação dos ovos somente 

pelo dono do território é garantida (Zamudio et al., 2016). Portanto, se a oviposição ocorre em 

um local exposto, espera-se que o macho invista mais ao defender aquela área para maximizar 

as chances de que ele seja o único pai daquela prole. Para os anuros que constroem o local de 

oviposição, possuir armamentos é essencial para a defesa desses ninhos e pode mitigar o efeito 

dessa exposição do recurso frente a outros machos, diminuindo as chances da perda da 

paternidade (Zamudio et al., 2016). Essa pressão de perda de paternidade é maior em áreas 

expostas, pois os machos precisam defender um ambiente muito mais exposto a outros 

indivíduos que podem tentar fecundar os ovos. Logo, espera-se que quando ninhos sejam 
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construídos e que estes sejam construídos em locais expostos, maior seja a propensão dos 

machos de defendê-lo e apresentar um armamento injurioso.  

Um grupo de anfíbios que apresentam um armamento potencialmente injurioso são as 

rãs-gladiadoras. Essas rãs (Anura: Hylidae: Cophomantini) recebem esse nome por grande parte 

das espécies do grupo possuírem o pré-pólex, elemento esquelético carpal (Fabrezi, 2001; 

Fabrezi & Alberch, 1996), desenvolvido em forma de espinho e que pode causar injúrias severas 

quando os machos se confrontam (Kluge, 1979; Shine, 1979). O pré-pólex pode apresentar 

formas pouco desenvolvidas e mais arredondadas, formas laminares de tamanhos variados, ou 

formas especializadas e proporcionalmente grandes como a forma de espinho (Fabrezi, 2001). 

Além do seu uso em confrontos físicos entre machos (Dyson et al., 2013; Kluge, 1979; Shine, 

1979), o pré-pólex em forma de espinho é também utilizado na defesa contra predadores 

(Toledo et al., 2011). Na tribo Cophomantini são conhecidas duas formas de pré-pólex, que 

podem diferir no seu potencial de causar injúrias: a forma laminar e a forma de espinho 

(Pinheiro et al., 2022). A forma laminar consiste numa estrutura com o corpo e a ponta 

arredondada e que possivelmente não causa injúrias visto que é completamente revestida de 

pele. Enquanto a forma de espinho consiste numa estrutura pontiaguda com alto potencial de 

injúrias (Figura 1; Pinheiro et al., 2022), associada a registros de tímpanos e olhos perfurados 

(Dyson et al., 2013), e cicatrizes nas costas de machos que engajam em confrontos (Candaten 

et al., 2020; Garcia et al., 2008; Kluge, 1981). Portanto, há variação no potencial de causar 

injúrias nos armamentos da tribo Cophomantini. 

 

Figura 1. Variação da morfologia geral do pré-pólex em Cophomantini. A) Pré-pólex em forma laminar da espécie 

Aplastodiscus ehrhardti. B) Pré-pólex em forma de espinho da espécie Boana heilprini. Escala: 1 mm. Fonte: 

Adaptado de Pinheiro et al., 2022. 
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A variação na capacidade de causar injúrias e a forte relação entre confrontos por 

recurso e aptidão encontrados na tribo Cophomantini tornam esse grupo excelente para testar 

perguntas sobre a evolução de armamentos potencialmente injuriosos. Meu objetivo, portanto, 

é testar se o valor do recurso influencia a evolução desses armamentos potencialmente 

injuriosos em anuros da tribo Cophomantini. Antes de testar minha hipótese, porém, realizei 

uma revisão sistemática do pré-pólex e do seu potencial injurioso, reunindo o conhecimento 

bibliográfico já publicado sobre a biologia reprodutiva, interações agonísticas e variação de 

injúrias nas espécies. Minha hipótese é que a construção de ninhos e a exposição do recurso 

estão relacionadas com a evolução de armamentos injuriosos. Especificamente, minha previsão 

é que o local de oviposição está associado ao potencial de injúrias do pré-pólex. Portanto, espero 

que em espécies que ovipositam em ambientes expostos e que constroem ninhos para a 

oviposição maior seja a probabilidade das espécies apresentarem pré-pólex mais eficiente em 

causar injúrias (i.e. pré-pólex em forma de espinho). Ao testar se o benefício do recurso 

influencia o surgimento de armamento com potencial para causar injúrias, estaremos ampliando 

o escopo da teoria vigente, fazendo-a abranger armamentos menos conspícuos e injuriosos. 

 

2 Material e Métodos 

 

2.1 Grupo de estudo e filogenia 

 

A tribo Cophomantini compreende 190 espécies distribuídas em 6 gêneros (Nesorohyla, 

Myersiohyla, Hyloscirtus, Bokermannohyla, Aplastodiscus e Boana; Frost, 2021). Espécies do 

gênero Bokermannohyla (30 sp), Aplastodiscus (16 sp) e Boana (99 sp) apresentam ampla 

distribuição pelo território Brasileiro, enquanto que Nesorohyla (1 sp) ocorre apenas no Sul da 

Guiana, Myersiohyla (6 sp) é restrita à Venezuela e Hyloscirtus (38 sp) ocorre no Panamá, 

Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru e Equador (Frost, 2021). Usei a filogenia mais recente e 

com maior densidade amostral para Cophomantini para as análises comparativas, que abrange 

115 espécies de Cophomantini (Lyra et al. 2020). 

 

2.2 Coleta de dados 
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Coletei informações sobre a morfologia do pré-pólex (espinho ou laminar); elaboração 

de local de oviposição (se a espécie constrói ou não constrói o local de oviposição); exposição 

do recurso (sítio de oviposição exposto ou não exposto); interações agonísticas (presença de 

canto agressivo/territorial, sinalização visual e confrontos físicos); relatos de injúrias (ausência 

ou presença de cicatrizes); o tipo de desova e associação dela com a água (desova flutuante, 

submersa ou fora d'água), o tipo de substrato em que estava aderida (aderida à vegetação, sobre 

rochas ou suspensa em um filme d’água) e o tipo de cavidade em que era encontrada (ninhos 

fechados, ninhos abertos, cavidades naturais ou bromélias). Para obter estas informações, 

busquei os dados disponíveis na literatura científica para angariar informação sobre as espécies 

da tribo Cophomantini. Para esta busca, usei as seguintes palavras-chave: “Cophomantini”, 

“prepollical”, “prepollex”, “gladiator frog”, “reproductive biology”, “Hylidae”, “Cophomantini 

and prepollex”, como base para pesquisa nas interfaces Web of Science, SCOPUS e Google 

Scholar, a fim de obter todos os registros possíveis sobre a tribo. Como muitas informações 

estão em artigos de descrição das espécies, também usei o nome da espécie e do gênero em 

questão para buscar estes artigos nos quais as espécies são descritas. 

 

2.3 Classificação de variáveis 

 

2.3.1 Morfologia do pré-pólex e seu potencial injurioso 

 

Para cada espécie, coletei dados sobre a morfologia do pré-pólex seguindo a 

classificação proposta por Pinheiro et al. (2022), na qual os autores descrevem duas morfologias 

do pré-pólex para a tribo Cophomantini: a forma laminar e a forma de espinho. Para as espécies 

cujos dados de anatomia interna não estão disponibilizados na literatura, foram utilizados os 

critérios estabelecidos a partir da morfologia externa empregados por Pinheiro et al. (2022). Ou 

seja, espécies de Cophomantini que possuem um calo metacarpal externo grande e um tubérculo 

medial ao primeiro dedo da mão foram consideradas como portadoras de um pré-pólex em 

forma de espinho; espécies com um calo metacarpal externo grande, mas sem o tubérculo 

medial ao primeiro dedo, foram tratadas como possuindo um pré-pólex de forma laminar. A 

forma laminar consiste em uma estrutura alargada na base, com a ponta arredondada e se 

assemelha a uma lâmina de faca, porém não é afiada como tal. Enquanto que a forma de espinho 

consiste em uma estrutura alargada na base, com a ponta afiada, semelhante a um espinho 



18 
 

(Figura 1). Também coletei dados sobre a presença ou ausência de injúrias causadas pelo pré-

pólex em forma de espinho, como: cicatrizes no dorso, olhos e tímpanos perfurados. Além 

disso, busquei relatos de interações agonísticas, como confronto físico, competição vocal e 

sinalização visual entre as espécies para verificar se as espécies portadoras de pré-pólex em 

forma de espinho eram as que apresentaram mais indícios de confronto físico. Considerei 

confronto físico como luta corporal observada entre dois ou mais machos; considerei 

competição vocal como vocalização territorial ou agressiva, e sinalização visual (e.g. levantar 

a mão, inflar o saco vocal sem vocalizar) realizados entre dois ou mais indivíduos sem a 

presença de outras vocalizações (Dyson et. al., 2013; Toledo et al., 2007; Wells, 1977). Para a 

espécie Bokermannohyla luctuosa, por exemplo, encontrei uma imagem de um macho 

gravemente ferido, com várias cicatrizes e com o olho perfurado (Figura 2a). Dado estes 

critérios, isso foi classificado como presença de injúria. Para a espécie Boana albopunctata 

encontrei descrição de um comportamento de confronto físico, seguido de sinalização visual e 

competição vocal (Toledo et al., 2007; Figura 2b). Classifiquei então, como o último grau de 

agressividade, o confronto físico. Para a espécie Aplastodiscus perviridis encontrei o 

comportamento de sinalização visual e interação acústica, sem registro de confronto físico entre 

os indivíduos (Toledo et al., 2007; Figura 2c). 

 

Figura 2. Interações agonísticas em espécies de Cophomantini. A) Macho de Bokermannohyla luctuosa com o 

olho perfurado e várias cicatrizes na região dorsal. Foto: César Alexandre (@euvieregistrei). B) Machos de Boana 

albopunctatus durante confronto físico. C) Macho de Aplastodiscus perviridis exibindo elevação do membro 

posterior (sinalização visual) frente a outro macho. Fotos B e C: Toledo et al., 2007. 

 

2.3.2 Valor do recurso 

 

Elaborei um índice para o valor do recurso composto por duas variáveis: construção do 

local de oviposição e exposição do recurso. Essas variáveis são importantes para a elaboração 

do índice, pois sítios de oviposição localizados em áreas expostas e ninhos construídos pelos 
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machos aumentam o valor do recurso disputado. Por isso, a propensão dos machos em defender 

o território e apresentar a forma de pré-pólex mais eficiente em causar injúrias é maior em 

espécies que constroem ninhos e ovipositam em ambientes expostos. 

Revisando a literatura, compilei as informações sobre a elaboração do local de 

oviposição das espécies e dividi em duas categorias binárias discretas. Para a elaboração do 

local de oviposição, categorizei as espécies como as que constroem ou não constroem o local 

da desova. Não construir o local de oviposição consiste em depositar os ovos diretamente no 

ambiente, sem que este sofra alterações (Haddad & Prado, 2005). As espécies que ovipositam 

diretamente na água, aderidas a rochas ou à vegetação e dentro de bromélias estão incluídas 

nesta categoria. Construir o local de oviposição consiste na elaboração de um local específico 

para a deposição dos ovos, feito por um macho (Haddad & Prado, 2005). Aqui estão as espécies 

que constroem ninhos subterrâneos e ninhos em forma de piscina. No caso de espécies na qual 

o comportamento é variável (i.e. podem construir ou não), categorizei como espécies que 

constroem o local de oviposição, porque os indivíduos parecem ter preferência para a 

construção de ninhos a fim de evitar a predação (Luza et al., 2015).  

Para a exposição dos sítios de oviposição, categorizei as espécies em recurso não 

exposto e recurso exposto. Recurso não exposto considera que o local de oviposição não está 

visivelmente acessível, ele está escondido abaixo do solo, sob pedras ou possui apenas uma 

forma de acesso. Espécies que ovipositam em ninhos subterrâneos, entre pedras e em cavidades 

naturais foram designadas para esta categoria. Recurso exposto consiste no local de oviposição 

visivelmente acessível, em local não protegido, acima do solo, podendo ter várias vias de acesso 

(e.g. margem de uma lagoa). Espécies que ovipositam diretamente na água, na vegetação, em 

bromélias, em depressões naturais ou em piscinas construídas foram designadas nesta categoria.      

Quando as variáveis são combinadas, resulta-se em quatro estados. Para facilitar a 

análise, considerei as categorias que aumentam o valor do recurso como 1 e as categorias que 

não alteram o valor do recurso como 0. Com isso, a soma das categorias resulta no quanto a 

espécie valoriza o recurso e quanto ela deveria confrontar pelo curso. Os estados que as espécies 

podem assumir foram: não constroem o local de oviposição e recurso não exposto (0); não 

constroem o local de oviposição e recurso exposto (1); constroem o local de oviposição e 

recurso não exposto (1); constroem o local de oviposição e recurso exposto (2). De acordo com 

o índice, o valor do recurso para as espécies que resultaram em zero é baixo e, portanto, a 

pressão de seleção sob o armamento é baixa e não espero que o pré-pólex em forma de espinho 

seja favorecido nessas linhagens. Para as espécies que somam um, o valor de recurso é 

intermediário. A pressão de seleção sobre o armamento será um pouco mais forte neste caso e 
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algumas espécies com pré-pólex em forma de espinho podem ser encontradas. O valor do 

recurso para as espécies que somam dois é alto e, portanto, a briga nessas espécies deve ser 

mais comum e mais intensa. Neste caso, a pressão de seleção sobre o armamento é alta e por 

isso espero que o pré-pólex em forma de espinho seja favorecido e encontrado na maioria das 

espécies. 

 

2.4 Análises filogenéticas 

 

Todas as análises foram feitas com o software R Core Team (versão 4.1.0). Em cada 

análise, podei a árvore filogenética para que ela correspondesse às espécies para as quais coletei 

dados completos. Nos casos de ausência de dados filogenéticos e comportamentais, as espécies 

foram excluídas das análises.  

 

2.4.1 Reconstrução do estado ancestral do pré-pólex e do local de oviposição 

 

Para a análise de reconstrução, eu obtive informações morfológicas para todas as 

espécies e comportamentais para 84 espécies. Entretanto, 74 espécies de Cophomantini carecem 

de estudos filogenéticos. Desse modo, retirei do conjunto de dados as espécies que não estavam 

presentes na árvore filogenética. Portanto, para a reconstrução ancestral do pré-pólex usei 115 

espécies e para a reconstrução ancestral do local de oviposição usei 62 espécies. Pinheiro et al., 

(2022) realizaram a reconstrução ancestral do pré-pólex com o método de máxima parcimônia 

e revelaram algumas ambiguidades na filogenia. No entanto, realizei a reconstrução do 

caractere ancestral usando um método Bayesiano que estima o ancestral a partir da 

probabilidade encontrada no ancestral comum e leva em consideração o critério do modelo de 

melhor ajuste filogenético (Yang, 2006). Além disso, a máxima parcimônia assume alta inércia 

filogenética, sempre buscando ajustar o menor número possível de transições e reversões de 

caracteres. O método que usei, porém, busca taxas de transições que tornam os dados 

observados mais prováveis de ocorrerem. 

Estimei os estados ancestrais da morfologia do pré-pólex e do local de oviposição sob 

o modelo de Threshold com a função ancThresh no pacote phytools, usando a cadeia Bayesiana 

de Markov Monte Carlo (MCMC) para dados discretos (Felsenstein, 2012; Revell, 2013). 

Realizei a reconstrução de cada variável separadamente, usando os três modelos que o método 
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disponibiliza: Brownian Motion (BM), Ornstein–Uhlenbeck (OU) e Lambda (λ). Para cada 

modelo de evolução de limite, usei 10.000.000 gerações de MCMC amostradas a cada 1.000 

gerações e excluindo as primeiras 2.000.000 gerações como burn-in. Rodei quatro cadeias deste 

mesmo tamanho com valores iniciais diferentes e combinei todas elas para ver se convergiam 

ou não. Testei a convergência das cadeias usando os diagnósticos de convergência de Gelman 

e Geweke e computei tamanhos de amostra efetivas usando o pacote “coda” (Plummer et al., 

2006). Por fim, comparei os modelos usando o Deviance Information Criterion (DIC) e 

reconstruí os estados ancestrais para o modelo com melhor suporte. 

 

2.4.2 Correlação entre caracteres discretos 

 

Para esta análise foram acessadas informações comportamentais para 84 espécies. 

Algumas espécies foram removidas desta análise, pois não estavam presentes na filogenia, por 

isso, realizei a correlação entre caracteres discretos usando 61 espécies. 

Atualmente, o modelo mais usado para análises com caracteres discretos é o modelo de 

saltos reversíveis descrito por Pagel (Pagel & Meade, 2006). Ele é um modelo sem memória 

que envolve transições e reversões instantâneas entre traços distintos ao longo de uma filogenia 

(Pagel & Meade, 2006). Porém, para que este método seja eficiente, o modelo requer que 

existam transições entre os estados (Pagel, 1994). Como pode ser observado nos resultados, 

encontrei apenas quatro transições entre as formas do pré-pólex. Portanto, é inviável usar esta 

análise para os dados coletados porque as estimativas de transição serão enviesadas (Pagel & 

Meade, 2006). Para contornar este problema, avaliei a correlação entre os caracteres usando o 

modelo de Threshold. 

O modelo de Threshold, também conhecido como modelo de limiar ou de limite, foi 

muito usado na genética quantitativa e permite combinar dados discretos e contínuos 

(Felsenstein, 2005; Wright, 1934). Este modelo não considera as transições de estado, mas sim 

o tempo que as características estão evoluindo juntas. O modelo assume que existe uma variável 

contínua subjacente ao traço discreto que não é observada, chamada liability. A liability mede 

a taxa de troca de estados e determina o caractere discreto que as espécies irão possuir. A 

probabilidade de troca de um estado para outro dependerá do tempo que foi gasto no estado 

atual (Felsenstein, 2005). Quanto mais alta a liability, mais difícil é para o indivíduo retornar à 

característica ancestral. Porém, quanto mais perto desse limiar o valor estiver, mais fácil é para 

o animal trocar de estado (Felsenstein, 2005; 2012). Neste caso, uma característica que mudou 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1569509/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1569509/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1569509/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22218305
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recentemente do estado 0 para o estado 1 tem maior probabilidade de mudar de volta 

rapidamente enquanto a liability permanecer próxima do limite. Como este método não 

considera as transições evolutivas, mas, o tempo em que as características estão evoluindo 

juntas e o quão difícil é para a linhagem retornar para o estado ancestral, ele pode funcionar 

bem com meu conjunto de dados. Por isso, testei a correlação evolutiva entre o pré-pólex e o 

valor do recurso e a propensão das espécies em mudar de estado.  

Portanto, para testar se a construção de ninhos e a exposição do recurso estão associadas 

à forma de pré-pólex mais injuriosa (espinho) estimei a correlação entre caracteres discretos a 

partir do modelo de Threshold com a função threshBayes, do pacote phytools, usando MCMC 

Bayesiano. Para esta análise, usei a combinação das variáveis do valor do recurso que possui 

três categorias. Após o procedimento de remoção das espécies que não estavam na filogenia, 

constatei que todas as espécies com somatório zero foram excluídas, restando as espécies que 

apresentavam somatório final um e dois. Esta função só permite que os traços sejam binários. 

Então, como o índice resultou em duas categorias, usei a morfologia do pré-pólex (espinho ou 

laminar) e o valor do recurso (um ou dois) como variáveis. Usei 5.000.000 gerações de MCMC 

amostradas a cada 1.000 gerações e excluindo as primeiras 1.000.000 gerações como burn-in. 

 

2.4.3 Modelo binomial generalizado filogenético (glmm) 

 

 Para testar se as espécies com pré-pólex em forma de espinho estavam associadas às 

espécies com o valor do recurso mais alto, usei um glmm — usando a função binaryPGLMM 

do pacote ape e phytools — entre a morfologia do pré-pólex (variável resposta) e o índice do 

valor do recurso (variável preditora). Para esta análise, usei as 61 espécies usadas na análise de 

correlação entre caracteres discretos. 

 

3 Resultados 

 

3.1 Revisão da evolução do pré-pólex 

 

Eu levantei dados sobre a morfologia do pré-pólex para as 190 espécies da tribo 

Cophomantini. O pré-pólex em forma de espinho é predominante neste grupo e está presente 
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em 67% das espécies, enquanto o pré-pólex laminar está presente em 33% das espécies (Figura 

3A). O pré-pólex em forma de espinho está presente em todas as espécies do gênero 

Bokermannohyla, majoritariamente em Boana e em quatro espécies de Hyloscirtus. O pré-pólex 

laminar, por sua vez, é encontrado em todas as espécies de Aplastodiscus, Myersiohyla e 

Nesorohyla, majoritariamente em Hyloscirtus e em sete espécies de Boana. 

Informações sobre interações agonísticas, vocalizações agressivas e territoriais foram 

encontradas para 12% das espécies, sendo a maioria das espécies portadoras do pré-pólex em 

forma de espinho (Figura 3A). Confrontos físicos e os mais variados tipos de injúrias foram 

encontrados apenas em espécies que possuem o pré-pólex em forma de espinho e apenas três 

casos de interação acústica e visual em espécies com pré-pólex laminar no gênero Aplastodiscus 

(Figura 3A). Isso sugere, portanto, que o pré-pólex em forma de espinho é mais injurioso que 

o laminar, corroborando a minha premissa.  

Encontrei informações sobre a biologia reprodutiva para 63 das 190 espécies. A maioria 

das espécies possui a desova como uma massa submersa (36%) ou flutuante na água (52%), 

enquanto que apenas algumas espécies apresentam oviposição fora do corpo d'água (11%). 

Quando submersas, as desovas geralmente são reportadas como aderidas à vegetação ou a 

rochas submersas na água. Quando flutuantes, as desovas encontram-se suspensas no filme 

d’água, geralmente encontradas flutuando sobre a água sem nenhuma proteção, dentro de 

cavidades naturais, de ninhos subterrâneos ou ninhos abertos. Quando fora do corpo d’água, as 

desovas são reportadas em bromélias, aderidas a alguma rocha na margem do corpo d’água ou 

à vegetação suspensa sobre a água ou em uma cavidade natural já existente (Figura 3B). Dessas 

63 espécies para as quais consegui dados, 20 não estavam presentes na árvore filogenética. 
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Figura 3. A) Morfologia do pré-pólex e presença de interações agonísticas em espécies da tribo Cophomantini. 

Na ponta dos ramos, no círculo mais interno ao redor da topologia, em vermelho escuro são espécies com pré-

pólex em forma de espinho e em vermelho claro, espécies com pré-pólex laminar. As interações agonísticas 

encontram-se no segundo círculo. Em verde escuro estão representadas as espécies que foram reportadas possuindo 

arranhões, perfurações e/ou contato físico entre os machos. Em verde claro, espécies que encontrei apenas relatos 

de vocalização e em branco as espécies em que nenhum tipo de interação agonística foi observada ou relatada na 

literatura. As interações acústicas encontram-se no círculo mais externo, em azul escuro estão as espécies que 

A 

 

B 
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apresentam vocalização territorial ou agressiva e em azul claro as espécies em que este tipo de interação não foi 

observada e/ou relatada. B) Classificação das desovas encontradas em Cophomantini. De acordo com a associação 

com a água, no círculo mais interno ao redor da topologia, em verde-água estão as espécies que ovipositam fora 

do corpo d’água; em verde claro as espécies cuja desova consiste numa massa flutuante na água; em verde escuro 

as espécies cuja desova é uma massa submersa na água. No segundo círculo, de acordo com o tipo de substrato: 

em azul claro temos as espécies cuja desova é aderida as rochas; em azul royal as espécies cuja desova é aderida 

à vegetação e em azul marinho as espécies que tem a desova suspensa no filme d’água. No círculo mais externo, 

de acordo com o tipo de substrato: em rosa claro estão as espécies que utilizam bromélias para a oviposição; em 

magenta estão espécies que ovipositam em ninhos escondidos escavados pelos machos; em roxo estão as espécies 

ovipositam em cavidades naturais já existentes e em vinho espécies que ovipositam em ninhos abertos construídos 

pelos machos. Para saber como foram definidas cada categoria, ver Métodos. 

 

3.2 Análises filogenéticas 

 

3.2.1 Reconstrução do caráter ancestral do pré-pólex e do local de oviposição 

 

O pré-pólex laminar é o estado ancestral mais provável para a tribo Cophomantini 

(Figura 4A). A morfologia do pré-pólex parece ser evolutivamente estável porque há 

pouquíssimas transformações dentro da filogenia. Encontrei de duas a quatro transições de 

estado (Pré-pólex laminar → espinho: min. 2, mediana 3, media, 2.8, máx. 5, 95% intervalo de 

maior probabilidade entre 2 e 4. Pré-pólex espinho → laminar: min. 1, mediana 1, media 1.4, 

máx. 5, 95% intervalo de maior probabilidade entre 1 e 2). O ganho do espinho pode ser 

observado em quatro espécies do grupo de Hyloscirtus larinopygion e ancestral comum do 

clado de Bokermannohyla, Boana e Aplastodiscus com uma ou duas reversões subsequentes do 

pré-pólex em forma de espinho para o estado ancestral em Aplastodiscus e no grupo de Boana 

semilineata (Figura 4A). 

Já o estado ancestral mais provável para a elaboração do local de oviposição, é que as 

espécies não construam o local para ovipositar (Figura 4B). A elaboração do local de oviposição 

é a condição derivada. Encontrei de três a quatro transições de estado na filogenia. As três 

transições se referem ao ganho da característica de elaboração do local de oviposição (Não 

constrói ninhos → constrói: min. 3, mediana 3, media 3.25, máx. 6, 95% intervalo de maior 

probabilidade entre 3 e 4). O comportamento de elaboração do local de oviposição através da 

construção de ninhos é encontrado em 14% do total de espécies. Essa característica é encontrada 

em todo o gênero Aplastodiscus, no grupo de Boana faber e nas espécies de B. wavrini e B. 

boans (Figura 4B), enquanto que 30% das espécies não constroem ninhos. A oviposição em 

locais expostos ocorre em 36% das espécies, enquanto que 8% das espécies colocam os ovos 

em locais não expostos, como ninhos subterrâneos ou cavidades naturais. Para ambas as 
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categorias, a ausência de dados (56% das espécies) reflete a insuficiência de informações sobre 

a biologia reprodutiva das espécies.  

 

 
Figura 4. Filogenia da tribo Cophomantini (Topologia de Lyra et al., 2020) mostrando a reconstrução do estado 

ancestral da morfologia do pré-pólex e da elaboração do local de oviposição, estimada pelo modelo de Ornstein-

Uhlenbeck (OU). Usei a função 'ancthresh' em phytools que implementa o MCMC Bayesiano para estimar estados 

ancestrais para caracteres discretos sob o modelo de limiar. A) Em rosa temos o estado mais antigo do caractere e 

B 

 

A 
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as espécies portadoras do pré-pólex laminar. Em vermelho, espécies com o caractere derivado, pré-pólex em forma 

de espinho. B) Em laranja temos o estado mais antigo do caractere (espécies que não constroem o local de 

oviposição). Em azul, espécies com o caractere mais derivado (que constroem o local de oviposição). 

 

Dentro da tribo Cophomantini, é possível observar que as transições de estado ocorrem 

com pouca frequência. Encontrei entre uma e duas reversões para a morfologia do pré-pólex 

(i.e. transição de forma de espinho para laminar) e três a quatro ganhos para o comportamento 

de elaboração do local de oviposição (i.e. não constrói para constrói ninho).  Para a morfologia 

do pré-pólex, ambas as morfologias evoluem mais de uma vez dentro da tribo, mas a 

probabilidade que as espécies da tribo Cophomantini apresentam para trocar de estado é muito 

baixa e é pouco provável que haja outra reversão (Figuras 5). Para o caráter de elaboração do 

local de oviposição, não houve reversões para a condição ancestral. Espécies que 

desenvolveram o comportamento de construção de ninhos aparentemente seguem este padrão 

e não tendem a mudar de estado (Figura 6). Em ambas as categorias, todas as espécies estão 

longe da taxa de probabilidade de troca (liability). Até mesmo os grupos que trocaram de estado 

uma vez estão longe deste limiar. Portanto, o pré-pólex parece ser uma característica estável 

dentro da filogenia, assim como o caráter de elaboração do local de oviposição. 

Tanto para a reconstrução do estado ancestral do pré-pólex quanto para a reconstrução 

da elaboração do local de oviposição, o modelo que melhor se ajustou aos dados foi o modelo 

Ornstein–Uhlenbeck (OU), já que o seu DIC foi menor do que os demais modelos (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Reconstrução do estado ancestral do pré-pólex e da elaboração do local de oviposição. (DIC) Deviance 

Information Criterion. 

 Reconstrução do estado ancestral 

Pré-pólex Elaboração do local de oviposição 

Modelo DIC DIC 

BM 78.5262 52.03173 

OU 71.48563 43.51496 

λ 97.89295 65.38215 
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Figura 5. Fenograma mostrando a taxa de troca de estados da morfologia do pré-pólex entre as espécies, com base 

no modelo de limiar de reconstrução de estado ancestral (liability), representada pela linha vermelha tracejada.  
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Figura 6. Fenograma mostrando a taxa de troca de estados para a elaboração do local de oviposição entre as 

espécies, com base no modelo de limiar de reconstrução de estado ancestral (liability), representada pela linha 

vermelha tracejada.  

 

3.2.2 Correlação entre caracteres discretos 
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 Não houve correlação evolutiva significativa entre a morfologia do pré-pólex e o valor 

do recurso (r=0.314 [intervalo de 95% de densidade posterior -0.177 0.77]; Figura 7). O modelo 

de Threshold prevê que a evolução do pré-pólex é independente do valor do recurso. Ou seja, 

a construção de ninhos e a exposição do recurso não estão associadas à forma de pré-pólex mais 

injuriosa (espinho). Além disso, a propensão das espécies em mudar de estado novamente é 

pouco provável, pois todas as espécies analisadas estão longe da taxa de limiar.  

 
 

Figura 7. Correlação entre caracteres discretos binários. 

 

3.2.3 Modelo binomial generalizado filogenético (glmm) 

 

O valor do recurso não influenciou a morfologia do pré-pólex (BinaryPGLMM: p= 

0.9189, S2=8.484; Figura 8). Espécies com pré-pólex em forma de espinho apresentam valor 

de recurso um e dois, enquanto que espécies com pré-pólex laminar apresentam apenas valor 

de recurso um.   
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Figura 8. Associação entre a morfologia do pré-pólex e o índice do valor do recurso.  

 

4 Discussão 

 

Meu objetivo era testar se o valor do recurso está associado à evolução de armamentos 

potencialmente injuriosos usando as rãs-gladiadoras como grupo modelo. Minha hipótese era 

que o pré-pólex mais injurioso (i.e. em forma de espinho) estaria associado ao valor do recurso 

reprodutivo para os machos da tribo Cophomantini. Os resultados demonstram quatro 

evidências que, combinadas, refutam minha hipótese. Primeiro, o pré-pólex em forma de 

espinho é mais injurioso do que o pré-pólex laminar, porque confrontos físicos e injúrias foram 

relatados apenas para espécies com pré-pólex em forma de espinho. Segundo, o estado ancestral 

mais provável é o pré-pólex laminar associado ao comportamento de não construir ninhos. O 

pré-pólex em forma de espinho surge antes do recurso se tornar extremamente importante para 

a reprodução dos machos. O comportamento de construção de ninhos está presente em espécies 

com pré-pólex em forma de espinho e em espécies com pré-pólex laminar. Portanto, não há 

relação entre a construção de ninhos e a morfologia do pré-pólex. Terceiro, após o surgimento, 

o pré-pólex em forma de espinho dificilmente reverte para o estado ancestral, 
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independentemente das alterações no comportamento de construção de ninhos. Quarto, não 

houve associação significativa entre o estado do pré-pólex e o valor do recurso. Dadas essas 

evidências, posso afirmar que, apesar do pré-pólex em forma de espinho ser usado em 

confrontos agonísticos, ele não evoluiu devido às pressões relacionadas ao confronto - está 

apenas sendo cooptado para esta função. Existem outras hipóteses para o surgimento do pré-

pólex em forma de espinho em Cophomantini que irei discorrer sobre nos próximos parágrafos. 

Eu demonstrei aqui que o valor relativo do local de oviposição para indivíduos de 

Cophomantini não está associado à origem do pré-pólex em forma de espinho. Este resultado 

sugere que confrontos entre machos podem não ter sido a força motriz responsável pelo 

surgimento desse tipo de armamento nesse grupo de anfíbios. O pré-pólex em forma espinho 

de Cophomantini pode, então, ser considerado um armamento que teve seu surgimento 

favorecido por outros mecanismos não associados à competição intra-específica, mas que pode 

ter sido favorecido e/ou mantido ao longo do tempo evolutivo pelo seu possível efeito positivo 

secundário em confrontos entre co-específicos. Essa parece ser a trajetória evolutiva da maioria 

dos armamentos que observamos na natureza, que frequentemente consistem em versões 

desproporcionais de estruturas pré-existentes envolvidas em outras funções (Berglund et al., 

1996). Um exemplo disso são os quelípodos de decápodos que, apesar de serem favorecidos 

evolutivamente pelo seu papel na resolução de confrontos entre machos, teve seu surgimento 

relacionado ao desempenho de outras funções, como alimentação (Dietl & Vega, 2008; Schenk 

& Wainwright, 2001). Inclusive, a reconstrução de caráter ancestral indica que o pré-pólex em 

forma de espinho surgiu antes das espécies de Cophomantini desenvolverem estratégias de 

ocupação de locais de oviposição construídos pelos machos (Figura 4). Essa é mais uma 

evidência de que, apesar de poder desempenhar um papel importante na resolução de confrontos 

entre machos, essa não foi a força que favoreceu o surgimento do pré-pólex ao longo do tempo 

evolutivo. Observados em conjunto, meus resultados abrem uma nova via de investigação que 

nos permite explorar o papel de outras pressões seletivas no surgimento de armamentos e como 

variações nessas pressões podem estar associadas às características do pré-pólex usado 

atualmente nos confrontos.  

Manter um armamento é custoso para um indivíduo (Emlen, 2008), principalmente se 

este possuir metade do tamanho do animal e necessitar de musculatura para funcionar (e.g. 

chama-maré; Christy, 1987). Além do custo de produção e de manutenção do armamento, armas 

grandes podem ser pesadas e podem aumentar o risco de predação para o indivíduo (Emlen, 

2001; Moller & Nielsen, 1997). No entanto, alguns crustáceos como os chama-maré e o 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=M%C3%98ller+AP&cauthor_id=9794779
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nielsen+JT&cauthor_id=9794779
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camarão-pistola desenvolveram estratégias eficientes para portar quelípodos grandes com um 

custo reduzido. Nestas espécies, os indivíduos investem mais em um quelípodo com 

exoesqueleto maior (estrutura formada por quitina, barata para produzir) do que em músculos 

e tecidos moles (estrutura metabolicamente custosas), diminuindo assim, o custo de 

manutenção do armamento (Dinh, 2022). Neste contexto, o pré-pólex em forma de espinho 

parece ser uma estrutura pequena, óssea e barata de se produzir por não conter nenhum músculo 

na estrutura em si.  A partir do momento em que esta estrutura surge, ela pode ser mantida nas 

linhagens e dificilmente ser perdida por causa da ausência de custos de manutenção. Além 

disso, o espinho apresentou posterior vantagem para as espécies, como a defesa contra 

predadores (Toledo et al., 2011) e uma melhor capacidade de briga, que reflete diretamente na 

aptidão do indivíduo (Kluge, 1981). O baixo custo de produção associado aos benefícios de 

possuir o espinho, portanto, pode fazer com que a manutenção do mesmo seja eficiente para as 

espécies. 

Um fator que pode ter contribuído para a evolução dos armamentos são as mudanças 

nas características físicas dos habitats reprodutivos. Em ungulados, por exemplo, a mudança de 

floresta para campos abertos favoreceu a evolução de chifres maiores e mais elaborados 

(Jarman, 1974; Packer, 1983). Em anuros, os habitats reprodutivos geralmente ocorrem em 

ambientes aquáticos (Haddad & Prado, 2005). Estes ambientes possuem diferenças quando a 

estrutura da paisagem, do fluxo d’água e do substrato (Haddad & Prado, 2005; Juncá, 2003). 

Os riachos, por exemplo, são compostos por áreas de correnteza e cachoeiras, onde o fluxo de 

água é continuo, enquanto que, em lagoas, o fluxo de água é estável (Haddad & Prado, 2005; 

Jordani et al., 2017). Em ambientes de riachos, onde há correnteza e o fluxo da água é mais 

forte, o macho precisa se agarrar melhor na fêmea para não ser levado pela força da água. O 

fato das espécies se reproduzirem em ambientes com correnteza e necessitarem de adaptações 

para a reprodução, aponta uma pressão do ambiente para o surgimento de estruturas que 

auxiliem o macho a segurar a fêmea no momento do amplexo (Duellman & Trueb, 1994; 

González-Mollinedo & Mármol-Kattán, 2020; Greene & Funk, 2009; Schäfer et al., 2021). 

Neste cenário, a hipótese alternativa para explicar a origem do pré-pólex em forma de espinho 

é que este evoluiu para segurar a fêmea no momento do amplexo, aumentando o apoio que os 

machos têm para evitar de serem desalojados por machos rivais e para evitar de serem 

desalojados pela correnteza nestes ambientes e se desprender da fêmea durante o amplexo 

(Garcia et al., 2001; Heyer, 1969; Kluge, 1981; Wells, 2007). O que reforça esta hipótese é que 

a morfologia do pré-pólex em forma de espinho parece ser maior em espécies que se 

https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1469-7998.2012.00971.x#jzo971-bib-0009
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reproduzem em riachos do que em espécies que se ocupam outros ambientes para reprodução 

(Garcia et al., 2001) e há indícios de estruturas morfológicas afiadas similares que parecem 

auxiliar o macho a prender a fêmea, como: almofada nupciais, espinhos umerais, torácicos e no 

polegar encontrados em vários outros grupos de anuros (Duellman & Trueb, 1986; Eaton, 1958; 

Heyer, 1969; Noble, 1924; Tokita & Iwai, 2010). Um exemplo disso é a espécie Babina 

subaspera, em que o macho pressiona o pré-pólex contra a região lateral do corpo da fêmea 

durante o amplexo, causando várias lesões e também usa a estrutura em confrontos físicos entre 

machos (Iwain, 2012). Reiterando que a função primordial do espinho pode ter sido para 

auxiliar o macho na reprodução, enquanto que a função secundária consistiria no aumento da 

aptidão dos machos ao vencer os confrontos. Portanto, pode ser que as características físicas 

desse tipo de ambiente forneceram a pressão para que esse tipo de estrutura surgisse. À medida 

que esta estrutura evoluiu, foi sendo usada como armamento em disputas territoriais entre 

machos, aumentando a aptidão do vencedor das disputas. No entanto, estudos detalhando a 

biologia reprodutiva dos gêneros mais basais, injúrias nas fêmeas e dados de fósseis são 

bastante esparsos na literatura. Por isso, estudos que aprofundem a relação do pré-pólex em 

forma de espinho e o seu uso durante o amplexo, associado à quantificação de injúrias nas 

fêmeas após a reprodução, podem ajudar a esclarecer o surgimento do pré-pólex em forma de 

espinho em anuros da tribo Cophomantini. 

Uma hipótese da literatura que parece não estar relacionada com a morfologia do pré-

pólex laminar é que este auxiliaria na construção de ninhos e atuaria de maneira bastante similar 

ao pré-hállux – uma estrutura localizada nos membros posteriores adaptada para cavar ninhos 

(Fabrezi, 2001; Garcia, 2001; Pinheiro et al., 2022). Apesar de eu não ter testado essa hipótese 

diretamente, o índice de valor do recurso que montei possui duas variáveis que estão 

relacionadas à escavação: a exposição do recurso e a construção do local de oviposição. 

Somadas estas variáveis, totalizei três categorias: zero, um e dois. Espécies com valor do 

recurso um são divididas em espécies que constroem ninhos em ambientes não expostos (e.g. 

Aplastodiscus) ou espécies que ovipositam em ambientes expostos (e.g. várias espécies de 

Boana). Espécies com valor do recurso dois apresentam comportamento de construção de 

ninhos em ambientes expostos (e.g. Boana faber). Portanto, se esta hipótese fosse verdadeira, 

esperava-se que se o pré-pólex laminar estivesse associado ao comportamento de construção de 

ninhos. Este seria encontrado em espécies com valor de recurso um e dois e em todas as espécies 

construtoras de ninhos. No entanto, os resultados apontam que não há relação entre a construção 

de ninhos e a morfologia do pré-pólex. A construção de ninhos ocorre em apenas 14% das 
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espécies. O pré-pólex laminar é encontrado em espécies de Myersiohyla e Hyloscirtus que, até 

onde se sabe, não constroem o local para oviposição. O pré-pólex em forma de espinho surge 

antes do comportamento de construção de ninhos evoluir e se tornar importante para a 

reprodução das espécies. Além disso, o comportamento de construção de ninhos está presente 

em espécies com pré-pólex em forma de espinho (e.g. grupo de Boana faber e Boana 

semilineata; Caldwell, 1992; Duellman, 2001; Höbel, 2008; Kluge, 1981; Martins & Moreira, 

1991; Martins & Haddad, 1988) e espécies com pré-pólex laminar (e. g. Aplastodiscus). Até 

onde se sabe, espécies do gênero Aplastodiscus são as únicas que apresentam o comportamento 

de elaboração do ninho subterrâneo em todo o gênero (Hartmann et al., 2004; Haddad et al., 

2005). Nesse gênero, as espécies muito provavelmente passaram a construir ninhos 

subterrâneos escondidos sem a ocorrência de confrontos. Estes resultados nos ajudam a 

entender que o comportamento de construção de ninhos possivelmente evoluiu para proteção 

de ovos e embriões contra predadores (Crump, 1974; Haddad & Sawaya, 2000; Buxton & 

Sperry, 2016) e para evitar dissecação (Richards, 1993), porém, não está associado com a 

morfologia do pré-pólex.  

Os resultados encontrados no presente estudo parecem resolver a ambiguidade 

encontrada na reconstrução ancestral de Pinheiro et al., (2022), feita com o método de máxima 

parcimônia. Neste trabalho, os autores reportam uma ambiguidade no clado de 

Bokermannohyla, Aplastodiscus e Boana, não sabendo informar se o pré-pólex em forma de 

espinho surgiu no ancestral comum deste clado, com uma subsequente reversão para o pré-

pólex laminar em Aplastodiscus, ou se o pré-pólex espinho surgiu de maneira independente em 

Bokermannohyla e Boana, enquanto que Aplastodiscus manteve a condição ancestral. Portanto, 

o espinho em Aplastodiscus poderia ter sido perdido ou nunca ter sido ganho. Dada as análises 

que utilizei, a árvore filogenética que usei e dada a distribuição do ancestral comum do clado 

que suporta os gêneros Boana, Bokermannohyla e Aplastodiscus, parece que o padrão é o 

surgimento do pré-pólex espinho, com uma reversão secundária em Aplastodiscus e no grupo 

de Boana semilineata (Figura 4). São entre uma e duas reversões do pré-pólex para a condição 

ancestral que se observa ao longo da filogenia. No entanto, comparando as duas reconstruções, 

ambos os trabalhos (i.e. Pinheiro et al., 2022 e o presente estudo) sustentam como a condição 

ancestral do pré-pólex a morfologia laminar.  

A ausência de relatos sobre a biologia reprodutiva e territorialidade para diversos grupos 

de Cophomantini com pré-pólex laminar, em conjunto com evidências de confrontos para várias 

espécies com a presença do pré-pólex espinho, sugerem que as únicas espécies que apresentam 
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o comportamento de briga são espécies que tem espinho. Entretanto, tal conclusão deve ser 

vista com cautela devido justamente à ausência de evidências em espécies com pré-pólex 

laminar. Os grupos mais basais de Cophomantini (Nesorohyla, Myersiohyla) e Hyloscirtus são 

os grupos que mais carecem de informações. Isso pode ocorrer pela dificuldade de observação 

dos indivíduos no seu ambiente natural e a consequente falta de descrição dos comportamentos. 

Espécies do gênero Hyloscirtus – segundo grupo mais diverso deste estudo – apresentam poucas 

informações sobre a história natural e apenas uma espécie possui a sua biologia reprodutiva 

descrita (Savage, 2002). O grupo de H. larinopygion, por exemplo, é de extrema importância 

para a história evolutiva do pré-pólex em forma de espinho, pois parte de suas espécies 

consistem no único clado onde ocorreu o ganho de espinho no gênero. Porém, não há 

informações disponíveis na literatura sobre a sua biologia reprodutiva. Por conta disso, e para 

deixar meu conjunto de dados o mais robusto possível, entrei em contato com especialistas no 

grupo para obter mais informações sobre a biologia reprodutiva das espécies de Hyloscirtus que 

não estavam publicadas. Porém, não há registros de história natural, ecologia reprodutiva ou 

comportamento das espécies do gênero. Além disso, há uma lacuna muito grande na descrição 

dos comportamentos territoriais das espécies com pré-pólex laminar, sejam estes confrontos 

físicos ou vocalizações territoriais e agressivas. A maioria das espécies que tem casos de 

confrontos e vocalizações agressivas e territoriais relatados são espécies com o pré-pólex em 

forma de espinho (25% de 190 espécies). A ausência desta evidência não significa que o 

comportamento não exista. Ele pode ser raro ou pouco descrito. Portanto, é necessário entender 

se essas espécies efetivamente se confrontam com contato físico, apenas com vocalização, ou 

não se confrontam.  

De acordo com o que foi exposto, podemos imaginar um cenário evolutivo para a 

evolução do pré-pólex em Cophomantini. Primeiramente, o pré-pólex em forma de espinho 

pode ter evoluído como estrutura que facilitava segurar a fêmea durante o amplexo, impedindo 

que os machos deslizassem das fêmeas devido à correnteza. Machos com uma estrutura mais 

afiada em forma de espinho tiveram mais sucesso reprodutivo neste tipo de ambiente do que 

machos com estruturas mais arredondadas. À medida que esta estrutura evoluiu, foi sendo 

utilizada como armamento em disputas territoriais entre machos, resultando em injúrias no 

oponente e aumentando a aptidão do vencedor das disputas. A estrutura pode ter um baixo custo 

de manutenção e somada aos benefícios pode não sofrer pressão para retornar à condição 

ancestral, sendo fixada ao longo das gerações. E se manteve porque, de alguma forma, ainda é 

útil para as espécies (i.e. confrontos físicos).  Isso é certamente passível de testes em um 
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contexto filogenético. Para testar este cenário evolutivo, são necessários estudos envolvendo o 

pré-pólex em forma de espinho associado ao tipo do amplexo, bem como a posição do pré-

pólex no corpo da fêmea durante o amplexo, presença de injúrias nas fêmeas ocasionadas pelo 

espinho e o tipo de habitat reprodutivo para nos ajudar a entender essa possível relação 

evolutiva. Porém, seria necessário ampliar o número de ganhos e perdas da estrutura 

morfológica para ter uma amostra robusta para o teste. A forma para fazer isso é incluindo todas 

as famílias que apresentam pré-pólex em forma de espinho. 

 

5 Conclusão 

 

Não encontrei relação entre o surgimento do pré-pólex em forma de espinho com o 

comportamento de briga nas espécies da tribo Cophomantini. O pré-pólex em forma de espinho 

é mais injurioso do que o pré-pólex laminar porque injúrias e confrontos físicos foram 

encontrados apenas em espécies com pré-pólex em forma de espinho. Porém, por mais que os 

indivíduos usem este armamento durante os confrontos, o pré-pólex espinho não evoluiu para 

isso - ele está sendo cooptado para esta função. O estado ancestral mais provável é o pré-pólex 

laminar e o comportamento de não construir ninhos para a oviposição. O pré-pólex em forma 

de espinho surge antes do recurso se tornar extremamente importante para a reprodução e o 

comportamento de elaboração do local de oviposição ocorre em espécies com ambas as 

morfologias. Portanto, não há correlação da morfologia do pré-pólex com a elaboração do local 

de oviposição. O padrão evolutivo do pré-pólex parece ser o surgimento e a manutenção do 

espinho, pois, no momento em que ele surge, o espinho dificilmente retorna a condição 

ancestral. Novas reversões são pouco prováveis de ocorrer, segundo os resultados obtidos, pois 

todas as espécies estão longe da troca de limiar (liability). A pressão exercida no pré-pólex em 

forma de espinho pode estar relacionada à reprodução, com o macho usando o pré-pólex para 

segurar a fêmea. No entanto, a escassez de dados de história natural, do comportamento 

reprodutivo e territorial dos grupos basais de Cophomantini e de espécies com pré-pólex 

laminar dificulta a compreensão sobre a evolução do pré-pólex. Por isso, incentivo mais 

pesquisas destacando os padrões comportamentais e morfológicos presentes no grupo. Além 

disso, destaco a importância de estudar a morfologia do pró-pólex associada ao amplexo em 

mais famílias de Anura que apresentam pré-pólex em forma de espinho. Desta forma, se 
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ampliará o grupo de estudo, bem como as transições de estado entre um caractere e outro, 

permitindo que mais testes filogenéticos possam ser realizados. 
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