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“It would seem like a very foolish whim of nature to provide
many insects with elaborate sound-producing
mechanisms if they could not hear their own music.”
B. B. FULTON, 1928.

Resumo
ACOSTA, Riuler Corrêa. Comportamento de acasalamento, repertório acústico e
a influência do som de corte no sucesso reprodutivo de duas espécies de grilos
Phalangopsidae (Orthoptera, Grylloidea). 2019. 88f. Dissertação (Mestrado em
Entomologia) – Programa de Pós Graduação em Entomologia, Instituto de Biologia,
Universidade Federal de Pelotas, 2019.
O comportamento de acasalamento dos grilos inclui diferentes canais de
comunicação, como antenação, vibração do substrato, e a produção de som pelos
machos. As fêmeas, por sua vez, escolhem os machos pelas informações obtidas
durante o chamado e corte. Diante dessa perspectiva, tanto a comunicação acústica
quanto o comportamento de acasalamento dos grilos carregam forte valor adaptativo,
e estudar esses processos possibilita levantar questões práticas e teóricas sobre os
comportamentos relacionados aos processos de seleção sexual. O objetivo do
trabalho foi descrever o comportamento de acasalamento e o repertório acústico de
duas espécies de grilos Phalangopsidae (Orthoptera, Ensifera), e testar a influência
do som de corte no sucesso reprodutivo dos machos. Os grilos Adelosgryllus
rubricephalus Mesa & Zefa, 2004 foram coletados no Parque Nacional do Iguaçu,
Paraná-PR e Endecous (Notendecous) onthophagus (Berg, 1891) no túnel de trem
abandonado na Colônia Maciel, Pelotas- RS. Os grilos foram mantidos em terrários,
com fotofase e escotofase durando 12h cada, umidade relativa de 50%, temperatura
de 21ºC±1, e alimentados com ração para peixes. Os indivíduos utilizados nos
encontros foram mantidos individualmente até a fase adulta, e os encontros foram
realizados em arenas de vidro, com fundo de areia. O comportamento de
acasalamento de E. onthophagus apresenta duas fases distintas durante o cortejo,
sendo a de pré-eversão e a de pós-eversão, separadas pelo momento da eversão do
espermatóforo. Na primeira ocorre antenação e estridulação, e a segunda é marcada
por eversão e recolhimento do espermatóforo, bem como antenação e estridulação.
A espécie possui três sons no repertório, o de chamado, corte e agressividade. Suas
frequências variam de acordo com a interação, indicando especificidade. O som de
chamado apresenta 4,4±0,4 (4,3–4,4) kHz de frequência dominante; o som de corte
5,0±0,2 (4,5–5,4) kHz de frequência dominante, não apresentando diferenças entre
os momentos de pré e pós-eversão; e o de agressividade que varia de acordo com o
nível de hierarquia, com machos dominantes obtendo: 5±0,3 (4,6–6,1) kHz de
frequência dominante, e subordinados com 5,6±0,5 (4,9–6,6) kHz de frequência
dominante. O som de corte de E. onthophagus se mostra necessário para que o
macho tenha sucesso em copular, considerando que machos com as tégminas
amputadas tiveram um menor número de cópulas quando comparado com machos
que emitiam sons. Em A. rubricephalus o som se mostra indiferente para a cópula,
visto que machos que não emitiram sons tiveram a mesma porcentagem de cópulas
que machos que produziram sons e com playback. O som de corte de A. rubricephalus
apresenta funções de atração a curta distância, demonstrando que as fêmeas seguem
em direção ao som de corte quando emitido em playback a curtas distâncias.
Palavras-chave: inseto; etologia; bioacústica; agressividade; fonotaxia

Abstract
ACOSTA, Riuler Corrêa. Mating Behavior, acoustic repertoire and the influence of
the court song on the reproductive success of two species of crickets
Phalangopidae (Orthoptera, Grylloidea). 2019. 88f. Dissertation (Master in
Entomology) - Postgraduate Program in Entomology, Institute of Biology, Federal
University of Pelotas, 2019.
The mating behavior of crickets includes different communication channels, such as
antenna, substrate vibration, and sound production by males. The females, in turn,
choose the males by the information obtained during the call and court. From this
perspective, both the acoustic communication and the mating behavior of the crickets
carry a strong adaptive value, and studying these processes makes it possible to raise
practical and theoretical questions about the behaviors related to the processes of
sexual selection. The objective of this work was to describe the mating behavior and
acoustic repertoire of two species of crickets Phalangopsidae (Orthoptera, Ensifera),
and to test the influence of the cut sound on the reproductive success of males. The
crickets Adelosgryllus rubricephalus Mesa & Zefa, 2004 were collected in the Iguaçu
National Park, Paraná-PR and Endecous (Notendecous) onthophagus (Berg, 1981) in
the abandoned train tunnel in Colônia Maciel, Pelotas, RS. The crickets were kept in
terrariums, with photophase and escophase for 12h each, relative humidity of 50%,
temperature of 21ºC ± 1 and fed with fish feed. The individuals used in the meetings
werekept individually until adulthood, and the meetings were held in glass arenas, with
sand bottom. The mating behavior of E. (N.) onthophagus presents two distinct phases
during the courtship, being that of pre-eversion and post-eversion, separated by the
moment of eversion of the spermatophore. In the first, the stridulation occurs and the
second is marked by eversion and recollection of the spermatophore, as well as the
antennation and stridulation. The species has three sounds in the repertoire, being the
one of call, court and aggressiveness. Their frequencies vary according to the
interaction, indicating specificity. The calling sound has 4.4 ± 0.4 (4.3 - 4.4) kHz of
dominant frequency; the courtship sound 5.0 ± 0.2 (4.5 - 5.4) kHz of dominant
frequency, showing no differences between the pre- and post-eversion moments; and
that of aggressiveness that varies according to the level of hierarchy, with dominant
males obtaining: 5.0 ± 0.3 (4.6 - 6.1) kHz of dominant frequency, and subordinates with
5.6 ± 0.5 (4.9 - 6.6 ) kHz of dominant frequency. The courtship sound of E.
onthophagus is necessary for the male to successfully copulate, considering that
males with amputated tegmen had a low number of copulations when compared to
males that emitted sounds. In A. rubricephalus the sound is indifferent to copulation,
since males that did not emit sounds had the same percentage of mating that produced
sounds and playback. The courtship sound of A. rubricephalus shows short distance
attraction functions, demonstrating that the females follow towards the cut sound when
emitted in playback at short distances

Key-words: insect; ethology; bioacoustics; agressiveness; phonotaxis
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1 Introdução Geral

O comportamento reprodutivo dos grilos inclui um conjunto de eventos que
iniciam com a atração das fêmeas pelos machos por meio de sinais acústicos
(ALEXANDER, 1962, 1967).

O reconhecimento sexual ocorre pelo contato de

antenas (LOHER; DAMBACK, 1989; LOHER; RENCE, 1978; TREGENZA; WEDELL,
1997), desencadeando os rituais de corte, que envolvem simultaneamente a emissão
de sinais acústicos, vibrações das antenas, toques de antenas e palpos, além de
vibrações do corpo (ALEXANDER, 1967; BELL, 1980).
A posição mais comum durante a cópula é o female-above (fêmea acima do
macho), em que o macho se dispõe abaixo da fêmea, baixando sua placa subgenital
para inserir o ducto do espermatóforo na papila copulatória (ALEXANDER, 1967).
Após a cópula, o casal se separa (ALEXANDER, 1967), havendo a ingestão do
espermatóforo pelo macho (ZEFA, 2008) ou pela fêmea (SHAW, 2004). Em alguns
casos, o espermatóforo é retirado pela fêmea com os espinhos das tíbias posteriores,
sem que ocorra sua ingestão (FUNK, 2016).
Durante o período reprodutivo, o macho emite sinais acústicos para atração
das fêmeas, apresentando inúmeras estratégias para garantir maior quantidade de
acasalamentos durante a fase adulta, incluindo os presentes nupciais (GNATZY;
HUSTERT, 1989). Os grilos machos estridulam, atritando uma fileira de dentes
presente na região ventral da tégmina direita (pars stridens), contra uma palheta
(plectrum) da tégmina esquerda (PIERCE, 1948). A tégmina é considerada um
elemento de dimorfismo sexual, pois as fêmeas não possuem a fileira estridulatória e
a palheta (GNATZY; HUSTERT, 1989).
Os machos estridulam nas diferentes fases do comportamento reprodutivo ou
agonístico, com o repertório acústico incluindo o som de chamado, corte, interrupção
de corte, cópula, pós-cópula, territorialidade e agressividade (ALEXANDER, 1957;
1962). Nenhuma espécie apresenta todos esses sinais em seu repertório, mas a
maioria inclui o som de chamado, corte e agressividade, sendo que esse é
considerado o repertório básico dos grilos (ALEXANDER, 1961; CRANKSHAWN,
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1979; SIMMONS, 2013). O som que os grilos emitem podem ser classificados de
acordo com a forma de suas ondas e sua duração, sendo chamados de chirps quando
apresentam curta duração, e de trill quando apresentam uma maior duração
(ALEXANDER, 1961; OTTE, 1992)
Algumas espécies apresentam repertório reduzido, como os machos de
Adelosgryllus rubricephalus Mesa & Zefa, 2004 que perderam o som de chamado
(ZEFA et al., 2008), e os de Laranda meridionalis Desutter-Grandcolas, 1994 que
perderam as tégminas, e consequentemente a capacidade de estridular (DESUTTERGRANDCOLAS, 1994). O maior repertório já registrado é apresentado por
Anurogryllus muticus (De Geer, 1773), com seis sons distintos (ALEXANDER, 1962).
O som de chamado é produzido quando o macho se encontra sexualmente
maduro e solitário em seu habitat, apresentando função de atração a longa distância
(ALEXANDER, 1957, 1962). A partir dele a fêmea pode localizar e estimar os machos
com melhores qualidades genéticas, ignorando aqueles que estão no final do período
reprodutivo, ou doentes (BALAKRISHNAN et al., 1996; BROWN, 1999; CADE, 1981;
CRANKSHAWN, 1979, NELSON; NOLEN, 1997; ZHANTIEV, 1981; ZUK et al., 2008).
O som de corte atua como pré-requisito para a cópula, sendo produzido após
reconhecimento sexual entre macho e fêmea (CRANKSHAWN, 1979). O som de corte
foi menos estudado quando comparado ao som de chamado por não apresentar valor
taxonômico, uma vez que seus parâmetros temporais (ritmo) e físicos (frequência)
apresentam descontinuidade (NELSON; NOLEN, 1997; ZUK, 2008) devido sua
dependência de intensidade e de proximidade da fêmea (ZUK et al., 2008). Poucos
trabalhos foram desenvolvidos para testar o tipo de mensagem que esses sinais
transmitem à fêmea durante a corte (BARAKRISHNAN et al., 1996; BOAKE 1984;
CRANKSHAWN 1979; NELSON; NOLEN 1997; ZUK et al., 2008).
A estridulação se faz presente nos confrontos agonísticos, visto que sua
produção está associada a machos dominantes, pois estridulam mais do que machos
subordinados (ALEXANDER, 1967). Quando a disputa envolve sítios de estridulação
entre machos, as fêmeas passam a discriminar os sons dos machos pela estrutura
das ondas sonoras (BOAKE, 1989), selecionando machos que se encontram viáveis
reprodutivamente (ZHANTIEV, 1981).
Embora haja um montante considerável de análises comportamentais em
grilos, poucos são os estudos destinados às espécies Neotropicais, principalmente
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aos Phalangopsidae, que em contrapartida caracterizam-se como um dos principais
grupos em número de espécies dentre os Grylloidea (DESUTTER, 1995; WALKER;
MASAKI, 1989; ZEFA et al., 2006).
Segundo Alexander e Otte (1967) o comportamento de acasalamento dos
Phalangopsidae não foi estudado antes de 1967, e até o presente momento apenas
seis espécies foram analisadas: Nemoricantor maya (Hubbell, 1938) (ALEXANDER;
OTTE, 1967; BOAKE; CAPRANICA, 1982; BOAKE, 1984), Phaeophilacris spectrum
Saussure, 1878 (DAMBACH; LICHTENSTEIN, 1978), Vanzoliniella sambophila de
Mello & Cezar dos Reis, 1994 (MELLO; REIS, 1994), Ecuazarida recondita Nischk,
Franck & Otte, 2000 (NISCHK et. al., 2000), Eidmanacris corumbatai Garcia-Novo,
1998 (Prado, 2006) e Endecous (Endecous) chape Souza-Dias & de Mello, 2017,
sendo essa a única espécie de Endecous estudada até o momento (FIANCO et al.,
2018).
O conhecimento das principais fases do comportamento reprodutivo, bem como
das características físicas e temporais dos sons que compõem o repertório acústico
dos grilos se faz necessário para que sejam selecionados os melhores modelos para
testar o significado adaptativo das fases do comportamento reprodutivo.
Diante dessa perspectiva analisaremos as principais etapas do comportamento
de acasalamento dos grilos Endecous (Notendecous) onthophagus (Berg, 1891) e
Adelosgryllus rubricephalus Mesa & Zefa, 2004, e testaremos hipóteses sobre a
influência do som de corte no sucesso reprodutivo de machos.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Descrever o comportamento de acasalamento e o repertório acústico dos grilos E (N)
onthophagus e A. rubricephalus (Orthoptera, Grylloidea), e testar a influência do som
de corte no sucesso de acasalamento dos machos.

1.1.2 Objetivos Específicos
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a) Descrever as principais etapas do comportamento de acasalamento de E.
onthophagus;

b) Registrar os sinais acústicos produzidos pelos machos de E. onthophagus durante
todas as fases do comportamento reprodutivo;

c) Descrever os parâmetros físicos e temporais dos sinais acústicos do repertório de
E. onthophagus, com destaque ao som de corte;

d) Relacionar os sons de corte de E. onthophagus com ações específicas que o macho
desempenha durante a corte;

e) Testar se o som de corte aumenta o sucesso reprodutivo dos machos de E.
onthophagus e A. rubricephalus;

f) Registrar e relacionar os sinais acústicos que os machos emitem durante os
confrontos agonístiscos de E. onthophagus;

g) Testar a orientação das fêmeas pelo som que os machos de A. rubricephalus
emitem durante a corte.

1.2 Hipóteses

Hipótese 1. O som de corte de E. onthophagus e A. rubricephalus Mesa & Zefa, 2004
garante aos machos maiores chances de cópulas bem-sucedidas;

Hipótese 2. Ocorre fonotaxia positiva das fêmeas de A. rubricephalus Mesa & Zefa,
2004 em relação ao som de corte produzido pelos machos.

2 Capítulo 1 – Comportamento de acasalamento e repertório de acasalamento de
Endecous (Notendecous) onthophagus (Berg, 1891) (Orthoptera: Grylloidea:
Phalangopsidae)

2.1 Introdução

Os grilos Endecous Saussure, 1878 apresentam ampla distribuição nos
diferentes biomas brasileiros, sendo comumente encontrados durante a noite
forrageando na serrapilheira, ou escondidos em frestas ou buracos em barrancos,
grutas e cavernas (DESUTTER-GRANDCOLAS, 1995; ZEFA, 2006). Muitas espécies
são encontradas somente em cavernas pela facilidade de serem coletadas, uma vez
que se mantém ativas nesses ambientes durante todo o dia, inclusive com atividade
de estridulação (ZEFA et al., 2010). Até o momento somente Endecous apterus
Bolfarini & Souza-Dias, 2014 apresentou traços de troglobiomorfismo (SOUZA-DIAS
et al., 2014).
Espécies como Endecous (Endecous) alejomesai Zefa, 2010, Endecous
(Endecous) cavernicolus Costa Lima, 1940, Endecous (Endecous) itatibensis Rehn,
1918, estridulam dentro da caverna durante todo o dia (24h), enquanto que fora da
caverna estridulam somente durante a noite, mostrando que ocupam tanto ambientes
epígeos quanto hipógeos (ZEFA et al., 2010)
As poucas espécies de Phalangopsidae que tiveram o comportamento de
acasalamento e agonístico estudados até o momento apresentaram um repertório
comportamental diversificado, envolvendo diferentes canais de comunicação entre
machos e fêmeas, como verificado em Nemoricantor maya (ALEXANDER; OTTE
1967, BOAKE; CAPRANICA 1982, BOAKE 1984; HUBBELL, 1938), Phaeophilacris
spectrum

(Saussure,

1878)

(DAMBACH;

LICHTENSTEIN

1978,

HEINZEL;

DAMBACH 1987, LUNICHKIN et al., 2016), Vanzoliniella sambophila de Mello & Cezar
dos Reis, 1994 (DE MELLO; DOS REIS 1994), Eidmanacris corumbatai DesutterGrandcolas, 1995 (PRADO, 2006) e Endecous (Endecous) chape Souza-
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Dias & de Mello, 2017, sendo essa a única espécie de Endecous estudada até o
momento (FIANCO et al., 2018).
Os sinais acústicos são emitidos pelos machos dos grilos (Grylloidea) nas
diferentes etapas do acasalamento (ALEXANDER, 1957, 1961). Porém, o som de
chamado para atrair fêmeas a longa distância para o acasalamento foi o mais
estudado em espécies de Phalangopsidae pela sua aplicação na taxonomia do grupo,
uma vez que se trata de uma característica espécie-específica (OTTE; ALEXANDER,
1983; DESUTTER-GRANDCOLAS, 1997; 1998; ZEFA et al., 2010). Os outros sinais
do repertório acústico como corte, cópula, pós-cópula e agressividade são pouco
conhecidos (FIANCO et al., 2018).
Duas espécies de Phalangopsidae se destacam por peculiaridades no
repertório acústico, o grilo gregário N. maya cujos machos emitem sons de
agressividade durante a corte para outros machos competidores como sinal de
agressividade, ao invés de enviar para a fêmea (BOAKE; CAPRANICA, 1982; BOAKE,
1982), e P. spectrum cujos machos perderam a fileira estridulatória, e agora
movimentam as asas para produzir deslocamento de ar durante a corte, bem como
nos encontros agonísticos entre machos.
O objetivo desse trabalho foi descrever os principais eventos que ocorrem
durante os comportamentos de corte, cópula e pós-cópula do grilo Endecous
(Notendecous) onthophagus (Berg, 1891), bem como caracterizar o repertório
acústico associado ao comportamento de acasalamento.

2.2 Material e Métodos

2.2.1 Coleta e manutenção dos indivíduos

Os indivíduos foram coletados em dezembro de 2017 e janeiro de 2018 no túnel
de trem com 184 metros de comprimento, desativado em 1962, no distrito de Colônia
Maciel, município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul (31º28’32” S52º34’09” W),
das 14h às 17h. Os grilos foram encontrados embaixo e entre fendas nas rochas do
túnel em estágios ninfais e adultos, e sua captura foi realizada com potes plásticos de
500mL.
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O túnel de trem onde os grilos foram coletados apresenta aberturas amplas em
ambos os lados, permitindo a passagem da luz e impedindo que se crie uma zona
afótica como ocorre nas cavernas.
Quanto as condições da criação, os indivíduos foram mantidos em terrários
compostos por caixas plásticas de 17L, a 21ºC±1, fotoperíodo de 12C:12E, umidade
relativa do ar variando de 50 a 70%. Água e alimento (ração para peixes) foram
disponibilizados ad libitum.
A determinação taxonômica foi obtida a partir da morfologia externa, e da
genitália dos machos, com base nos trabalhos de Mesa & Garcia-Novo (1997) e
Gorochov (2014).

2.2.2 Comportamento reprodutivo

A observação do comportamento de chamado foi realizada diretamente no
campo, localizando os machos durante a emissão sonora, mas o registro acústico foi
obtido em laboratório, com o isolamento do macho adulto em potes de 500mL com as
mesmas condições da criação. O registro foi obtido por meio da inserção do microfone
dentro do local onde o macho se encontrava isolado, com registro de gravação sendo
realizado das 18h até às 7h da manhã do dia seguinte.
A análise comportamental foi realizada com indivíduos adultos da geração F1
a qual foi obtida dos parentais coletados no campo.
Foram realizados 22 encontros com 16 machos e 16 fêmeas adultos, retirados
aleatoriamente das criações, desconsiderando interações prévias de acasalamento.
Esses indivíduos foram mantidos individualmente em potes plásticos de 500mL, com
72h de isolamento antes da realização dos encontros. O número de horas isolados foi
proposto a partir dos trabalhos de memória de insetos de Giurfa (2015).
Os encontros foram realizados em arenas de vidro de 15cm de diâmetro por
10cm de altura, com substrato de 200g de areia, que era umidecida antes dos
experimentos. Macho e fêmea foram inseridos na arena simultaneamente, e as
observações foram consideradas a partir do primeiro contato de antenas entre macho
e fêmea, sendo interrompidas após 180min não havendo o início do cortejo.
Os encontros foram registrados com filmadora Sony Handycam DCR-SR68
acoplada ao tripé Yunteng, posicionada a cerca de 10 cm da lateral da arena. Os
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arquivos de imagem foram nomeados com o código dos indivíduos e analisados no
software de imagem Media Player Classic.
As ações comportamentais foram analisadas diante dos seguintes contextos:
(1) corte: primeiro contato entre macho e fêmea por antenação até a fêmea iniciar o
posicionamento de cópula;
(2) cópula: desde o posicionamento da fêmea sobre o macho até a separação total do
casal;
(3) pós-cópula: desde a separação total do casal até a retirada do espermatóforo pelo
macho.
O tempo de duração de cada evento foi quantificado em minutos e/ou
segundos, e plotados nos resultados como média ± desvio padrão (máxima – mínima).

2.2.3 Repertório Acústico

O som de chamado foi reconhecido no campo, por meio de observação direta.
Para a obtenção do som de chamado em laboratório, o macho foi mantido sozinho em
uma arena, composta por um pote plástico de 500mL com substrato de areia (n=1). O
som de corte foi obtido a partir dos encontros realizados para a análise do
comportamento reprodutivo (n=22 encontros).
Os registros sonoros foram obtidos em laboratório, com gravador Sony PCMD50 acoplado ao microfone Sennheiser ME66/K6 disposto dentro da arena, em
temperatura de 21ºC±1. Os sons foram analisados pelo software AviSoft SASLab Lite,
e os espectogramas gerados com FFT (Fast Fourier Transform) Length de 256 pontos,
frame 100%, Hamming e Overlap (sobreposição de janela) de 75%.
Selecionamos os melhores trechos do som de chamado e de corte para analisar
as seguintes variáveis, isto é, com o mínimo possível de ruídos:
(1) frequência dominante: maior intensidade do componente físico;
(2) duração do chirp: tempo decorrido do primeiro até o último pulso sonoro que
compõe o chirp;
(3) período de chirp: tempo decorrido entre o primeiro pulso de um chirp, até o
primeiro pulso do chirp subsequente;
(4) número de pulsos por chirp.
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Consideramos um pulso como um conjunto de ondas sonoras produzidas
durante o fechamento das tégminas, e chirp como uma série curta de pulsos, de
acordo com Zefa et al. 2012.

2.2.4 Planilhamento de dados e elaboração de gráficos

Os dados foram analisados pelo Microsoft Excel 2016 para obtenção dos
tempos e porcentagens estipulados na metodologia. Os tempos foram postos no texto
sob forma de média ± desvio padrão (mínima – máxima). Os gráficos foram
elaborados pelo software de estatística Past 3.0. Nos boxplots, a linha central foi a
mediana dos valores observados, caixa foi o quartil superior e inferior dos valores
observados, e as linhas externas foram a máxima e mínima dos valores observados.

2.3 Resultados

2.3.1 Comportamento de acasalamento

2.3.1.1 Chamado

Os machos estridulam solitários no chão do túnel, entre os cascalhos (rochas
trituradas durante a construção do túnel), sendo que o som pode ser audível a cerca
de 20m de distância. Machos adultos também foram encontrados nas paredes da
caverna, até mais de três metros de altura, mas não foram observados em atividade
de estridulação. Não detectamos machos estridulando durante o dia, e não foram
realizadas observações durante a noite.

2.3.1.2 Corte

Após a liberação do macho e da fêmea na arena, ambos se movimentam
antenando o substrato, sem que ocorresse deslocamento direto do macho em
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relação à fêmea ou vice-versa, até que se encontrassem casualmente. Ao se
encontrarem, ambos se tocam com as antenas em qualquer parte do corpo (Figura
1A).
Após a antenação ocorre a estridulação (Figura 1C), sendo que os casais se
aproxima e se distancia um do outro várias vezes, e cada vez que se aproximam,
ocorre antenação e o macho estridula. Essa fase dura 18min27s ± 21min32 (01min58
– 01h15min29s), até que o macho se posiciona de costas para a fêmea e everte o
espermatóforo (Figura 1D).
Quando a antenação foi seguida do afastamento do casal, os indivíduos
realizam a limpeza dos tarsos e das antenas (grooming), e então voltam a explorar a
arena até que a corte fosse reiniciada (Figura 1B).
Após a eversão do espermatóforo, os machos seguem cortejando as fêmea,
porém mantendo-se de costas para elas, sem se movimentar, enquanto as fêmeas
tocam os tergitos abdominais dos machos com seus palpos maxilares.
Dos 22 encontros analisados, em quatro deles o macho everteu o
espermatóforo uma única vez, e o manteve evertido até o momento da cópula; 12
everteram pela primeira vez e o recolheram, o evertendo novamente mais uma vez, o
qual ficou evertido até o momento da cópula; três dos machos everteram o
espermatóforo até três vezes, mas estes indivíduos não copularam, e três machos
que não everteram.
Dessa forma, a corte pode ser dividida em duas fases, pré e pós-eversão do
espermatóforo. A fase pré-eversão dura 18min27s ± 21min32s (01h58min –
01h15min29s), e nesse período o macho estridula 26,6 ± 24 (6 – 58) chirps; a fase
pós-eversão

do

espermatóforo

dura

1h28min22s

±

33min22

(53min04

–

02h47min18s), com emissão de 120 ± 45 (35 – 178) chirps.
O tempo total de corte, somando as fases pré e pós-eversão do espermatóforo,
é de 01h17min57s ± 35min22 (27min37 – 02h40min15s), com emissão de 150 ± 39.9
(60 – 215) chirps (Tabela 1).
Dentre os 22 encontros, dois deles não resultaram em cópula, e o macho retirou
o espermatóforo com o espinho apical interno da tíbia posterior direita, e o ingeriu.
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2.3.1.3 Cópula

Durante a cópula o macho encontra-se na frente da fêmea, afasta-se sob ela
para assumirem a posição de cópula (female-above). A fêmea, por sua vez,
suspendem o corpo para facilitar o deslocamento do macho. Na posição de cópula, o
macho mantem as tégminas inclinadas sobre sua cabeça (Figura 1E), e erguem o
abdômen tentando anexar o pseudoepífalo na placa subgenital da fêmea; as
tentativas duram 1min39s±49s (45s–3min03s), e a cópula 4min10s±2min45s (54–
10min19s).
Durante a cópula, a fêmea mantiveram suas pernas posteriores entre as pernas
posteriores e o abdômen do macho (Figura 1E), e ambos posicionam as antenas para
frente, longitudinalmente, e somente a fêmea a movimenta verticalmente.
A cópula termina com a fêmea empurrando o abdômen do macho para baixo
com as pernas posteriores, e depois descendo dos machos em movimento lateral.
Essa ação foi observada em 11 das 13 cópulas analisadas. Nas outras duas, a fêmea
deixa o posicionamento de cópula suspendendo o corpo, e descendo do macho em
movimento lateral, sem utilizar as pernas posteriores para baixar o abdômen do
macho (Figura 1F).

2.3.1.4 Pós-cópula

Após a cópula, os macho permanece com o espermatóforo anexado à sua
genitália durante 2min46s±2min10s (65–29min22s). Caso a fêmea se aproxime, o
macho a chuta com as pernas posteriores. Em seguida o macho retira o espermatóforo
com as pernas posteriores (n=7) e o ingere (n=3), ou ainda raspa a terminália no
substrato para retirar o espermatóforo (n=3). A retirada do espermatóforo ocorre com
a perna posterior esquerda (n=7) ou direita (n=3).

2.3.2 Frequências e padrões temporais dos sinais acústicos

Endecous (N.) onthophagus apresenta dois sons distintos relacionados ao
comportamento de acasalamento, sendo eles o som de chamado e corte (Fig. 3). O
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som de chamado é um chirp com 4,4 ± 0,4 (4,3 – 4,4) kHz de frequência dominante,
durando 3,99s ± 2,20 (1,87 – 8,82s). O período de chirp é de 1,07s ± 0,40 (0,40 – 2,30
s), com 4,0 ± 1,3 (2,0 – 6,0) pulsos por chirp (Tabela 1; Figura 2). O som de corte
(n=13) é um chirp com 5,0 ± 0,2 (4,5 – 5,4) kHz de frequência dominante, com 6,05s
± 2,87 (3,18 – 16,72s). O período de chirp é de 1,44s ± 0,66 (0,15 – 3,75s) com 5 ± 1
(4 – 10) pulsos por chirp (Tabela 1). Os sons de corte, tanto na fase pré quanto póseversão do espermatóforo são similares quanto a frequência dominante, diferindo na
duração do chirp, sendo que na fase de pós-eversão os chirps são produzidos mais
frequentemente (Figura 4; Tabela 1).

2.4 Discussão

As espécies do gênero Endecous apresentam hábitos cavícolas, ocupando
buracos no solo, fendas em barrancos, buracos de tatu e mesmo cavidades artificiais,
como dutos de água e porões abandonados (DESUTTER-GRANDCOLAS, 1995;
ZEFA, 2006). Consequentemente apresentam adaptações para viver em cavernas
com zona afótica permanente (DESUTTER-GRANDCOLAS, 1994).
Os indivíduos que ocupam as cavernas mantem comunicação tanto com o
ambiente epígeo como o hipógeo, possibilitando o fluxo gênico entre indivíduos dos
dois ambientes (DESUTTER-GRANDCOLAS, 1996). Por esse motivo, as adaptações
ao ambiente hipógeo que são comuns em espécies de insetos troglóbios, como
despigmentação do corpo, aumento do comprimento das antenas e perda das asas
(DESUTTER-GRANCOLAS, 1994, 1995, 1997) não são comuns nas espécies de
Endecous, exceto para E. apterus que apresenta traços de troglobiomorfismo, uma
vez que ocupam uma caverna em que a vegetação externa foi alterada, causando o
isolamento da população em seu interior (SOUZA-DIAS et al., 2014).
Muitos fatores podem alterar o ciclo circadiano dos insetos, e a luz é um dos
principais (MATTHEWS; MATTHEWS, 2010). Indivíduos mantidos em ambientes
afóticos acionam novos mecanismos fisiológicos para manter a atividade de
estridulação de forma periódica. Testes foram realizados para saber a influência das
fotofases nos períodos estridulatórios com indivíduos de Gryllus sp., os quais foram
mantidos em luz constante, e somente após 26 horas começaram a estridular.
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Testes sobre a atividade locomotora foram realizados com Strinatia brevipennis
Chopard, 1970, e os resultados sugerem que os picos de atividade locomotora se
mantém somente durante os períodos sem luz, mesmo após os períodos de
confinamento em laboratório (MATTHEWS; MATTHEWS, 2010). Mesmo não havendo
uma zona afótica no túnel onde os espécimes de E. (N.) onthophagus foram
encontrados, a alteração na intensidade de luz foi suficiente para alterar o relógio
biológico desses indivíduos, fazendo com que estridulem durante o dia.
Os grilos Endecous estridulam no chão ou na parede das cavernas, como
verificado em E. (E.) itatibensis, E. (E.) alejomesai, E. (E.) cavernicolus e E (E.)
betariensis (ZEFA, 2006, 2010; ZEFA et al., 2008). Porém, quando os indivíduos
encontram-se na floresta, forrageiam pela serrapilheira durante a noite e sobem nos
troncos para emitir o som de chamado, sempre na posição horizontal em relação ao
solo, possibilitando que o som de maior intensidade propague horizontalmente,
alcançando maiores distâncias por não ser atenuado pela serrapilheira, e alcançando
as fêmeas que são ápteras e se orientam pelo som de chamado, caminhando até o
macho (ZEFA et al., 2008).
Embora esse comportamento não tenha sido observado nesse trabalho,
considerando que indivíduos de E. onthophagus ocorrem dentro e fora da caverna,
bem como em ambientes onde não há cavernas por perto, provavelmente essa
espécie apresenta comportamento semelhante ao de E. (E.) itatibensis, o que poderá
ser analisado em novos estudos.
O som de chamado do E. onthophagus é emitido de forma diferente das outras
três espécies estudadas no gênero, sendo que E. (E.) itatibensis apresenta frequência
dominante de 4,4 kHz (ZEFA, 2010) e E. (E.) alejomesai com frequência máxima de
3,3 kHz e mínima de 2,8 kHz (ZEFA, 2006). Os pulsos de E. (E.) itatibensis e E. (E.)
alejomesai são dispostos em chirps com pares de pulsos, assim como ocorre em E.
(N.) bahiensis (Comunicação pessoal de CASTRO-SOUZA, em 15 de janeiro de
2019).
O som de chamado de E. chape é similar ao de E. onthophagus, de forma que
seus chirps e pulsos têm duração e ritmo semelhantes. Apesar dessa similaridade, as
duas espécies apresentam frequências relativamente próximas de 4.2 kHz (SOUZADIAS et al., 2017) e 4.4 kHz, respectivamente.
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O som de chamado atrai tanto fêmeas receptivas, como machos em disputa
por territórios (ALEXANDER, 1957, 1960, 1961; HISSMAN, 1990). O fator que
determina se o encontro resultará em confronto ou acasalamento é o toque de antenas
(CRANKSHAW, 1979; LOHER; DAMBACK, 1989; LOHER; RENCE, 1978;
TREGENZA; WEDELL, 1997).
Nenhuma espécie de grilo apresenta atividade de corte estimulada por
elemento visual ou químico (feromônios), sendo assim, nenhum macho corteja a
fêmea sem que antes ocorra a antenação (GNATZY; HUSTERT, 1989).
Os rituais de corte dos grilos (Grylloidea) são muito diversificados, mas três
canais de comunicação geralmente são empregados: a estridulação, antenação e
vibrações corporais (ZEFA et al., 2008). Esta última provoca tanto deslocamento de
ar percebido pelas sensilas dos cercos, como vibrações no substrato percebidas pelos
órgãos subgenuais, que são grupos de neurônios transversais na tíbia, sensíveis à
tensão (ALEXANDER, 1957, 1967; LOHER; DAMBACH, 1989).
Tanto os machos de E. (N.) onthophagus como de E. (E.) chape apresentam
comportamento semelhante durante a corte, emitindo sons quando se encontram
próximos da fêmea. No período pós-eversão as duas espécies tem seus cercos e
abdomens tateados pelos palpos das fêmeas. A corte destas duas espécies difere
pelo fato de E. (N.) onthophagus não emitir vibrações corporais (FIANCO et al., 2018).
A corte de E. onthophagus é composta por duas fases, separadas pela eversão
do espermatóforo, comportamento também verificado no grilo falangopsídeo A.
rubricephalus (ZEFA et al., 2008). Tanto nessa espécie, como em E. onthophagus, o
período pré-eversão é necessário para que o macho produza o espermatóforo, e o
período pós-eversão para que o espermatóforo se cristalize possibilitando a
subsequente transferência do esperma durante a cópula (ZEFA, 2008).
Em A. rubricephallus, o comportamento do macho na fase pré e pós-eversão
do espermatóforo são distintas. Na segunda fase, quando o espermatóforo é exposto,
o macho o exibe para a fêmea, a qual tenta retirá-lo furtivamente (ZEFA et al., 2008),
mas em E. onthophagus, a fêmea não tenta retirar o espermatóforo do macho. Nesse
sentido, independente da tentativa ou não de retirada do
espermatóforo pela fêmea, esse ritual se mostra similar a uma exibição de atributos
do macho, o que deverá ser testado experimentalmente.
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O tempo de duração da segunda fase da corte de E. onthophagus é muito mais
longo que a primeira fase, possivelmente pela cristalização do espermatóforo, que não
se apresentou tão acentuada como em A. rubricephalus (Zefa et al., 2008). Por outro
lado, há que se considerar que nesse processo a fêmea também faz suas escolhas,
e, de fato, os critérios que as fêmeas utilizam para aceitar a cópula são ainda
desconhecidos.
O ritmo e a frequência dos chirps durante a primeira e segunda fase da corte
se mostram diferentes, pois o macho emite mais chirps na fase de pós-eversão. Essas
variações revelam que há diferentes informações emitidas durante a corte, porém, as
mensagens contidas nessas informações são desconhecidas.
Informações contidas nos sons de corte foram interpretadas em algumas
espécies de grilos, como em Oecanthus nigricornis Walker, 1869 e Oecanthus fultoni
Walker, 1962 som de corte estimula a aproximação da fêmea (BELL, 1980); em
Cycloptiloides canariensis Bolívar, 1914 a fêmea responde ao som de corte
permanecendo imóvel ou vibrando o corpo para estimular o macho a emitir os trills em
intervalos de tempo mais curtos (DAMBACH, 1990); em N. maya, o som produzido
durante a corte é empregado, na verdade, para afastar machos competidores
(BOAKE, 1982, 1984).
O fato de alguns machos de E. onthophagus recolherem a genitália algumas
vezes após a primeira eversão do espermatóforo não foi verificado em outras espécies
de falangopsídeos, e seu significado no contexto da corte precisa ainda ser
esclarecido.
A limpeza (grooming) das antenas, bem como das pernas posteriores, palpos
labiais e maxilares durante a corte de E. (N.) onthophagus é comum em insetos, com
o objetivo de desobstruir as sensilas que ocorrem em grande quantidade nesses
apêndices (GNATZY; HUSTERT, 1989).
A ingestão do espermatóforo pelo macho de E. onthophagus observado em
dois dos encontros que não resultaram em cópula, possibilita que o macho reaproveite
os nutrientes para a produção de novos espermatóforos para cópulas subsequentes
(ZEFA et al., 2008).
Os grilos machos podem ou não transferir o espermatóforo para a fêmea
durante a cópula, fato que determina diferentes estratégias de comportamento de
cópula e também de pós-cópula (ALEXANDER, 1967).
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As espécies que transferem o espermatóforo, como Gryllus (Gryllus) assimilis
(Fabricius, 1775) (ALEXANDER, 1961) e Cranistus colliurides Stål, 1861
(Comunicação pessoal de Edison Zefa, em 17 de julho de 2018), apresentam cópulas
rápidas, o que possibilita menor tempo investido no acasalamento, mas por outro lado
permite que a fêmea retire o espermatóforo antes que esse seja totalmente esvaziado
(FUNK, 2016; SHAW, 2004). Nesse sentido, em algumas espécies os machos
apresentam comportamento pós-copulatório de guarda, para evitar que a fêmea retire
o espermatóforo precocemente (ALEXANDER, 1967). O inverso dessa situação vale
para espécies que não transferem o espermatóforo, ou seja, a cópula é mais
demorada para permitir a transferência da maior quantidade possível de
espermatozoides,

não

havendo

comportamento

pós-copulatório

de

guarda

(ALEXANDER, 1961).
Algumas espécies, como O. fultoni e O. nigricornis transferem o espermatóforo
para a fêmea, mas a cópula é demorada, pois o macho apresenta glândulas
metanotais que produzem secreções que são ingeridas pela fêmea durante a cópula,
que faz com que ela permaneça na posição de cópula o maior tempo possível,
possibilitando o total esvaziamento do espermatóforo (BELL, 1979; 1980; WALKER,
1962, 1967).
Os grilos E. onthophagus, E. chape e A. rubricephalus são falangopsídeos que
não transferem o espermatóforo para fêmea, copulam com as tégminas sobre a
cabeça e não possuem glândulas metanotais (FIANCO et al., 2018; ZEFA et al., 2008).
O ato do macho expor a região metanotal sem que haja uma glândula presente pode
ser um comportamento vestigial herdado de um ancestral que apresentava glândulas
metanotais (ALEXANDER, 1967), ou mesmo para estridular em situações em que
outros machos ou fêmeas estejam próximos, fato que precisa ser testato, uma vez
que os encontros realizados nesse trabalho e também aqueles descritos na literatura
foram conduzidos com casais isolados de outros indivíduos.
Em E. (N.) onthophagus não há estratégia aparente para o macho prolongar a
manutenção da fêmea em posição de cópula por maior tempo, diferente do que foi
observado em grilos Luzarinae que utilizam parâmeros pseudoepifálicos para
segurar a papila copulatória e manter a fêmea em fase de cópula enquanto o
espermatóforo é esvaziado (DE MELLO, 2008). Em Gryllinae, machos de Acheta
domesticus (Linnaeus, 1758) e Gryllodes sigillatus (Walker, 1869) mantém o
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pseudoepífalo curvado enquanto copulam, prendendo a fêmea e impedindo sua fuga,
aumentando consequentemente o tempo de duração da cópula (Alexander, 1961;
Khalifa, 1949). Por outro lado, considerando que a fêmea de E. (N.) onthophagus
empurra o abdômen do macho para sair da posição de cópula, sugerimos que o tempo
de duração da copula seja controlado pela fêmea.
Endecous (E.) chape, A. rubricephalus e E. (N.) onthophagus apresentam
cópulas com tempos variados, com cerca de 11min, 7min e 2min, respectivamente.
Nessas três espécies, o macho ingere o espermatóforo após a cópula, mas somente
a primeira apresenta comportamento pós-copulatório (FIANCO et al., 2018), o que
contradiz o que seria esperado para espécies que não transferem o espermatóforo.
Vale salientar que dentre as espécies citadas acima, somente o macho de E. (E.)
chape estridula durante o comportamento pós copulatório (FIANCO et al., 2018), mas
não se sabe a verdadeira função deste sinal acústico e nem a quem o sinal está
direcionando.
O repertório acústico das espécies de grilos se apresenta como um caráter
dependente de interações com outros indivíduos, seja na relação macho-fêmea (som
de reconhecimento, corte, pós-cópula e guarda) ou macho-macho (agressividade)
(ALEXANDER, 1964, 1967; LOHER; DAMBACH, 1989; WEST; ALEXANDER, 1963).
Dessa forma, o repertório dos grilos varia na sua composição de acordo com as
diferentes espécies, sendo mais comum a ocorrência do som de chamado, corte e
agressividade (ALEXANDER, 1961; CRANKSHAWN, 1979; SIMMONS, 2013), como
verificado em E. (N.) onthophagus.
Nas espécies E. (E.) itatibensis (Zefa, 2006) e E. (E.) alejomesai (Zefa, 2010),
o som de chamado é emitido em chips compostos por pares de pulsos. Por outro lado,
em E. chape e E. onthophagus ocorre a emissão de frases curtas com ritmo de
emissão irregular. Esses dois padrões de som de chamado não acompanham a
organização taxonômica dessas espécies em seus respectivos subgêneros, os quais
foram criados com base na morfologia dos escleritos fálicos, sendo que o
relacionamento filogenético dessas espécies ainda não foi estudado.
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2.5 Conclusão

O comportamento de acasalamento possui fases bem definidas, tais como
chamado, corte, cópula e pós-cópula.
A espécie apresenta dois sons envolvidos com o acasalamento, o som de
chamado e de corte.
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Figura 1. Comportamento de acasalamento de Endecous onthophagus (Berg, 1891). A – antenação
entre macho e fêmea; B - grooming; C - estridulação de corte ao lado da fêmea; D - estridulação de
corte de costas para a fêmea; E - cópula; F - início da separação do casal após a cópula.
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Figura 2: Som de Chamado de Endecous (N.) onthophagus (Berg, 1891). A – oscilograma, indicando
um chirp, um pulso e um período de chirp; B – sonograma.

Figura 3: Distribuição das medidas de frequências dominantes dos sons de chamado e corte de
Endecous onthophagus (Berg, 1891). Linha central = mediana dos valores observados, caixa = quartil
superior e inferior dos valores observados, linhas externas = máximo e mínimo dos valores observados.
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Figura 4: Distribuição de frequências dominantes dos sons de corte emitidos pré e pós-eversão de
Endecous onthophagus (Berg, 1891). Linha central = mediana dos valores observados, caixa = quartil
superior e inferior dos valores observados, linhas externas = máximo e mínimo dos valores observados.
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Tabela 1: Valores da frequência dominante (kHz), duração do chirp (em segundos), período de pulso
(em segundos) e número de pulsos mensurados nas fases do comportamento reprodutivo de E.
onthophagus. (1) Som de chamado; (2) Som de corte (pré-eversão); (3) Som de corte (pós-eversão).
As medidas foram mensuradas em média ± desvio padrão (Mínima – Máxima).

Frequência

Duração de chirp

Período de pulso

dominante
1

2

3

Número de
pulsos

4,4 ± 0,4

3,99s ± 2,27

1,07s ± 0,41

4,0 ± 1,3

(4,3 – 4,4)

(1,87 – 8,82s)

(0,48 – 2,3s)

(2,0 – 6,0)

5,0 ± 0,2

6,05s ± 2,87

1,44s ± 0,66

5,0 ± 1,3

(4,1 – 5,4)

(3,18 – 16,72s)

(0,15 – 3,75s)

(4,0 – 10,0)

5,0 ± 0,2

7,94s ± 4,07

1,70s ± 0,68

5,5 ± 1,61

(4,0 – 5,4)

(2,28 – 17,78s)

(0,77 – 4,98s)

(3,0 – 9,0)

Tabela 2: Período de pré e pós-eversão quanto a sua duração e número de estriduções de Endecous
onthophagus. As medidas foram mensuradas em média ± desvio padrão (Mínima – Máxima).

Préeversão

Póseversão

Tempos

Estridulação

21min20s ± 24min25s

26,6 ± 24,1

(1min58s ± 1h15min29s)

(6 – 13)

1h14min05s ± 36min37s

120,8 ± 39,9

(27min37s – 2h40min15s

(35 – 178)

3 Capítulo 2 – A influência do som emitido durante a corte no sucesso de
acasalamento dos machos do grilo Endecous (Notendecous) onthophagus (Berg,
1891) (Orthoptera, Grylloidea, Phalangopsidae)

3.1 Introdução

Os sinais acústicos são produzidos pelos grilos (Grylloidea) machos durante o
fechamento das tégminas, quando a fileira de dentes (pars stridens) presente na parte
inferior da tégmina direita é raspada pela palheta (plectrum) localizada na tégmina
esquerda (PIERCE, 1948; WALKER, 1962). Cada fechamento das tégminas produz
um pulso sonoro (ALEXANDER, 1962) e cada pulso é composto por um grupo de
ondas sonoras (ELLIOTT; KOCH, 1985; KOCH et al., 1988).
O repertório acústico dos grilos é bastante diversificado, sendo produzido pelos
machos durante as diferentes etapas do acasalamento (ALEXANDER, 1961, 1957,
1967). O som de chamado tem sido bastante estudado pelo seu valor taxonômico
(com foco nas características físicas e temporais) (ALEXANDER; OTTE, 1983; ZEFA
et al., 2010; DESUTTER-GRANDCOLAS, 1997; 1998), bem como sua importância por
assuntos relacionados à seleção sexual (GRAY; CADE, 2001; SIMMONS, 2013).
O som de corte produzido pelos machos se mostra um fator dependente de
proximidade, visto que é necessário o contato físico prévio via antenação para que o
reconhecimento intraespecífico ocorra, e posteriormente a corte e cópula
(BALAKRISHAN, 1997; CRANKSHAWN, 1979).
As informações contidas nos sons produzidos durante a corte são pouco
compreendidas, e podem variar de uma espécie para outra. De modo geral, sua
função é estimular a fêmea a assumir a posição de cópula (ALEXANDER, 1960;
CRANKSHAWN, 1979). Segundo Balakrishnan & Pollack (1996), o sucesso
reprodutivo de Teleogryllus oceanicus (Le Guillou, 1841) está relacionado à produção
do som de corte, sendo que machos silenciados pela remoção das tégminas têm
pouco sucesso em estimular a fêmea à cópula.
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Outras funções foram reconhecidas para o som de corte, em Oecanthus
nigricornis Walker, 1869 e Oecanthus fultoni Walker, 1962 este som estimula a
aproximação da fêmea (Bell, 1980), e em Nemoricantor maya (Hubbell, 1948) são
emitidos como um sinal de agressividade a outros machos (BOAKE; CAPRANICA,
1982). Dambach & Beck (1990) verificaram que a fêmea de Cycloptiloides canariensis
(Bolivar, 1914) responde ao som de corte permanecendo imóvel ou mais comumente,
vibrando o corpo. Essa vibração estimula o macho a emitir os chirps em intervalos de
tempo mais curtos.
O conhecimento sobre a bioacústica das espécies de Endecous se restringe à
descrição do som de chamado de Endecous alejomesai, Endecous cavernicolus e
Endecous itatibensis, e Endecous betariensis (ZEFA, 2006, 2010; ZEFA et al., 2008).
No capítulo 1 foi apresentado o comportamento de acasalamento de E. onthophagus
e sinais acústicos envolvidos no processo. A corte dessa espécie é composta por duas
fases, separadas por um evento que é a eversão do espermatóforo. Na primeira ocorre
antenação e estridulação, e a segunda é marcada por eversão e recolhimento do
espermatóforo, bem como antenação e estridulação (Cap. 1).
Ainda que as fases do comportamento de acasalamento e agonístico dos grilos
tenham sido bastante estudadas, os estudos se concentram em análises descritivas.
Poucos são os trabalhos elaborados para compreender as mensagens contidas nos
sinais acústicos recebidos pelas fêmeas, como os de Crankshawn (1979), Boake
(1984), Barakrishnan et al., (1996), Nelson e Nolen (1997) e Zuk et al., (2008).
O objetivo desse trabalho foi testar a influência do som de corte no sucesso de
acasalamento de E. (N). onthophagus.

3.2 Material e Métodos

3.2.1 Coleta e manutenção dos indivíduos

Os grilos foram coletados entre os meses de dezembro de 2017 e janeiro de
2018 no túnel do Trem com 184 metros de comprimento, desativado em 1962, no
distrito de Colônia Maciel, município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul
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(31º28’32” S52º34’09” W). Os grilos foram encontrados abaixo e entre fendas nas
rochas do túnel em estágios ninfais e adultos, e sua captura foi realizada com potes
plásticos de 500mL.
Quanto as condições da criação, os indivíduos foram mantidos em terrários
compostos por caixas plásticas de 17L, a 21ºC±1, fotoperíodo de 12C:12E, umidade
relativa do ar variando de 50 a 70%. Água e alimento (ração para peixes) foram
disponibilizados ad libitum.
A determinação taxonômica foi obtida a partir da morfologia externa, e da
genitália dos machos, com base nos trabalhos de Mesa & Garcia-Novo (1997) e
Gorochov (2014).

3.2.2 Comportamento de acasalamento

Os encontros foram realizados em arenas de vidro de 15cm de diâmetro por
10cm de altura, com substrato de areia úmida. Macho e fêmea foram inseridos na
arena simultaneamente, e as observações foram consideradas a partir do primeiro
contato de antenas, sendo interrompido após 180min no caso do cortejo não ter
iniciado.
Os encontros foram registrados com filmadora Sony Handycam DCR-SR68
acoplada ao tripé Yunteng, posicionada a cerca de 10cm da lateral da arena. Os
arquivos de imagem foram nomeados com o código dos indivíduos e analisados no
software de imagem Media Player Classic.

3.2.3 Som de corte

Selecionamos um trecho do som de corte de 180 minutos, obtido do banco de
sons do Laboratório de Zoologia de Invertebrados, Instituto de Biologia da
Universidade Federal de Pelotas.
O playback desse trecho de som foi emitido repetidamente durante todos os
experimentos.

3.2.4 Teste da influência do som de corte no sucesso de acasalamento
dos machos

41

Para testar a influência do som de corte no sucesso de acasalamento dos
machos, determinamos os seguintes parâmetros:
(1) tempo de duração da corte – quantificado a partir do primeiro contato de antena
entre macho e fêmea, até o início de posicionamento de cópula;
(2) tempo de duração das fases pré e pós-eversão do espermatóforo;
(3) número de cópulas efetuadas após a corte (%);
(4) tempo de duração de cópula – considerando que os machos não transferem o
espermatóforo para a fêmea, quanto maior o tempo de cópula, maior a transferência
de espermatozoides para a espermateca.

Esses parâmetros foram testados em três situações:
(1) machos com as tégminas íntegras x fêmeas (n=22);
(2) machos com as tégminas amputadas x fêmeas (n=20);
(3) machos com as tégminas amputadas + playback do som de corte x fêmeas (n=10).

3.2.5 Análise estatística

Os tratamentos foram analisados e comparados entre si, incluindo as seguintes
variáveis: (1) tempo de duração da corte, (2) tempo de duração das fases pré e póseversão do espermatóforo, (4) tempo de duração de cópula. A análise do item (3)
referente ao número relativo de cópulas foi obtido através de porcentagem.
Os dados foram plotados no software Past 3.0 e testados quanto a sua
normalidade, apresentados como não-paramétricos. O método estatístico utilizado foi
o post hoc de Mann-Whitney para a comparação das médias dos tratamentos.

3.3 Resultados

Os testes da influência do som de corte em diferentes variáveis do
comportamento de corte, bem como durante a cópula são os seguintes (Figuras 5-8;
Tabela 2;):
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(1) machos com as tégminas íntegras x fêmeas (n=13)
(1) tempo de duração da corte: 01h28min22s±33min22s (53min04s–02h47min18s);
(2) tempo de duração das fases pré e pós-eversão do espermatóforo:
Pré-eversão: 10min25s±06min41s (01min58s–01h13min21s);
Pós-eversão: 01h17min57s±35min22s (27min37s–02h40min15s);
(3) número de cópulas efetuadas após a corte: 13 (59%);
(4) tempo de duração de cópula: 4min10s±2min45s (54s–10min19s).

(2) machos com as tégminas amputadas x fêmeas (n=3)
(1) tempo de duração da corte: 01h38min00s±9min05s (01h29min39s–01h47min40s);
(2) tempo de duração das fases pré e pós-eversão do espermatóforo:
Pré-eversão: 01h12min33s ± 43min37s (23min25s–01h46min42s);
Pós-eversão: 25min27s±35min33s (58s–01h06min14s);
(3) número de cópulas efetuadas após a corte: 3 (15%);
(4) tempo de duração de cópula: 4min21s±48s (3min26s–4min50s).

(3) machos com as tégminas amputadas + playback do som de corte x fêmeas
(n=1)
(1) tempo de duração da corte: 01h22min06s;
(2) tempo de duração das fases pré e pós-eversão do espermatóforo:
Pré-eversão: 01h03min05s;
Pós-eversão: 15min41s;
(3) número de cópulas efetuadas após a corte: 1 (10%);
(4) tempo de duração de cópula: 1min21s.

Visto que os encontros entre machos com as tégminas amputadas + playback
do som de corte x fêmeas tiveram somente uma cópula, este resultado não pode ser
utilizado para a comparação dos dados. Desta forma, as médias comparadas foram
dos tratamentos de machos íntegros x fêmeas e machos amputados x fêmeas.
O tempo de corte não diferiu entre os machos íntegros e os machos com as
tégminas amputadas (p=0,43) (Figura 5). Entretanto, o tempo de pré-eversão diferiu
entre os dois grupos de machos testados (F=3,301, p<0,05). O tempo pós-eversão
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não diferiu entre os grupos de machos testados (p=0,18) (Figuras 6 e 7).
Considerando o tempo de cópula, a diferença entre as médias dos dois grupos não foi
estatisticamente significativa (p=0,70). (Figura 8).

3.4 Discussão

Os machos íntegros produzem em média mais cópulas que machos
amputados, com 13 cópulas dos 22 encontros realizados. Porém, não há parâmetros
comparativos que indiquem se esse resultado é ou não satisfatório como eficiência de
para acasalamento de E. onthophagus. A porcentagem do número de cortejos que
reverteram em cópulas em E. chape e Leptogryllus elongatus Perkins, 1899 foi de
60% em ambos os casos (BROWN, 2016; FIANCO et al., 2018), semelhante ao obtido
com E. (N.) onthophagus, de 59%. Estes valores não foram observados em Laupala
cerasina Otte, 1994 e Phyllopalpus pulchellus Uhler, 1864 (FUNK, 2016; SHAW,
2004).
Em T. oceanicus o sucesso reprodutivo também está relacionado à produção
do som de corte, sendo que machos silenciados pela remoção das tégminas têm
pouco sucesso em estimular a fêmea a copular (BALAKRISHNAN; POLLACK, 1996).
Assim, tanto em E. onthophagus, como em T. oceanicus o som de corte é um
componente que garante maior sucesso reprodutivo dos machos.
Os tempos de pré e pós-eversão de machos amputados e machos+playback
são semelhantes, demonstrando que a ausência sonora e a influência de um som
externo afetam negativamente os processos naturais de cortejo em E. onthophagus
(Berg, 1891).
A exibição do espermatóforo ocorre em outras espécies de grilos em diferentes
famílias, como A. rubricephalus (ZEFA et al., 2008), Hapithus agitator Uhler, 1864, N.
mayus, Phyllopalpus pulchellus Uhler, 1864 (ALEXANDER; OTTE, 1967) e em
Trigonidium (Balamara) gidya (Otte; Alexander, 1983) (EVANS, 1998). Segundo
Brown (1999), este comportamento deve estar relacionado a um atributo
sexual que as fêmeas podem usar para extrair informações sobre as qualidades do
macho.
Diante dessa perspectiva, a partir do momento que o macho reconhece uma
fêmea sexualmente madura pelos toques de antenas, seu sistema nervoso está
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preparado para seguir as ações da corte de forma programada (MATTHEWS;
MATTHEWS, 2010), independente dos estímulos emitidos pela fêmea. Por outro lado,
a preferência da fêmea, e sua manutenção próxima ao macho é determinada
previamente pela sua escolha a partir das qualidades do macho refletidas nos
parâmetros do som de chamado que a atraiu (BALAKRISHNAN et al., 1996; BROWN,
1999; CADE, 1981; CRANKSHAWN, 1979; NELSON; NOLEN, 1997; ZHANTIEV,
1981; ZUK et al., 2008). Além disso, deve haver um segundo componente de escolha
que faz com que a fêmea não aceite a cópula, como p.e. o espermatóforo exibido pelo
macho durante a corte, porém, essa condição não foi testada nesse trabalho.
O ponto crítico que se destaca nesse trabalho foi o resultado dos encontros de
machos + playback x fêmeas, pois seriam esperados resultados semelhantes aos
encontros entre machos íntegros. O som de corte emitido a partir de playback talvez
não tenha sido reconhecido pelas fêmeas devido o posicionamento do alto-falante.
Durante a estridulação, a maior intensidade do som é emitida no eixo anteroposterior
do corpo do macho, com intensidades mais reduzidas no eixo perpendicular
(ALEXANDER, 1961, 1967). Os alto-falantes foram posicionados acima do casal na
arena, podendo ter sido interpretado pela fêmea como sendo outro indivíduo,
influenciando na sua decisão para se colocar em posição de cópula.
Trabalhos de fonotaxia que envolvem a utilização de playbacks demonstram
que estes sons são o principal motivo de falhas experimentais, justamente pelos
resultados obtidos através de repulsões de fêmeas em relação ao som (ULAGARAJ,
1973). Os sons passam a ser considerados como não naturais, devido aos filtros para
reduções de ruídos, e por mais que os sons emitidos durante o playback não tivessem
passado por filtros, estes foram emitidos por um alto-falante, que pode afetar a
estrutura física do som acrescentando ruídos, não tornando este som natural.
O comportamento de corte de E. onthophagus é complexo e multimodal, pois
envolve diferentes canais de comunicação pelos quais o macho transmite
informação para as fêmeas (Cap. 1). Modelos experimentais para testar a integração
desses canais de comunicação precisam ser elaborados para compreender o
significado das mensagens transmitidas e sua importância no contexto adaptativo.
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3.5 Conclusão

O som de corte de E. onthophagus se mostra necessário para que o macho
tenha sucesso em copular.
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Figura 5: Duração da corte (em segundos) de machos com tégminas íntegras e amputadas de
Endecous onthophagus (Berg, 1891). Linha central = mediana dos valores observados, caixa = quartil
superior e inferior dos valores observados, linhas externas = máximo e mínimo dos valores observados.

Figura 6: Duração das fase de pré-eversão do espermatóforo (em segundos) de machos com tégminas
íntegras e amputadas de Endecous onthophagus (Berg, 1891). Linha central = mediana dos valores
observados, caixa = quartil superior e inferior dos valores observados, linhas externas = máximo e
mínimo dos valores observados.
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Figura 7: Duração das fase de pós-eversão do espematóforo (em segundos) de machos com tégminas
íntegras e amputadas de Endecous onthophagus (Berg, 1891). Linha central = mediana dos valores
observados, caixa = quartil superior e inferior dos valores observados, linhas externas = máximo e
mínimo dos valores observados.

Figura 8: Duração da cópula (em segundos) de machos com tégminas íntegras e amputadas de
Endecous onthophagus (Berg, 1891). Linha central = mediana dos valores observados, caixa = quartil
superior e inferior dos valores observados, linhas externas = máximo e mínimo dos valores observados.

4 Capítulo 3 –Comportamento agonístico e variação acústica entre machos de
Endecous (Notendecous) onthophagus (Berg, 1891) (Orthoptera, Grylloidea,
Phalangopsidae)

4.1 Introdução

A teoria da seleção sexual proposta por Darwin (1871), demostrou que os
indivíduos variam sua performance de acordo com o sexo. Assim machos disputam
por recursos e acesso as fêmeas, enquanto as fêmeas disputam por recurso e passam
a selecionar os melhores machos de acordo com sua qualidade genética (RIDLEY,
2006). A agressividade é a tendência dos indivíduos disputarem por recursos em uma
escala hierárquica, independente de potencial de exploração de recursos (JANG,
2008). Desta forma, os níveis de agressividade entre machos podem variar de acordo
com a idade, tamanho, maturidade, peso dos indivíduos, presençade outros machos
dominantes próximos, e a presença de fêmeas (DIXON, 1986; MONTROY, 2016).
A hierarquia estabelecida durante os encontros de agressividade entre os grilos
(Grylloidea) leva em consideração três fatores, o nível de agressividade, a
territorialidade e o comportamento reprodutivo (ALEXANDER, 1961). As disputas
entre machos de diferentes táxons de animais dispõem de caracteres sexuais
secundários como galhadas em cervos (LINCOLN, 1972), tamanho de caninos em
primatas (PLAVCAN, 1992), esporão nas aves (DAVISON, 1985), projeções
cuticulares e mandíbulas em besouros (BROWN, 1986), tamanho de mandíbulas em
grilos Anostostomatidae (GWYNNE, 1998), apêndices abdominais em Dermaptera
(FORSLUND, 2000), tamanho de maxilas, cabeça e mandíbulas em Grylloidea
(ALEXANDER, 1961; JUDGE, 2008).
Nos grilos os embates envolvem uma série de fatores, sendo eles a antenação
(reconhecimento sexual), movimento de esgrima (movimento de antenação acelerado
após encontro dos machos lembrando movimentos de um chicote), estímulo visual,
estridulação (produção sonora pelo atrito das tégminas),
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chutes com as pernas posteriores, exposição de mandíbulas e mordidas,
agarramentos e seu término dado pela submissão (inibição acústica) ou fuga da arena
(ALEXANDER, 1961; HOY, 1997; PRADO, 2006).
O objetivo desse trabalho foi descrever o comportamento agonístico entre
machos de Endecous (Notendecous) onthophagus (Berg, 1891), e determinar os
componentes acústicos envolvidos nos confrontos.

4.2 Material e Métodos

4.2.1 Coleta e manutenção dos indivíduos

Os indivíduos foram coletados em dezembro de 2017 e janeiro de 2018 no túnel
do Trem com 184m de comprimento, desativado em 1962, no distrito de Colônia
Maciel, município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul (31º28’32” S52º34’09” W).
Os grilos foram encontrados embaixo e entre fendas nas rochas do túnel em estágios
ninfais e adultos, e sua captura foi realizada com potes plásticos de 500mL.
Quanto as condições da criação, os indivíduos foram mantidos em terrários
compostos por caixas plásticas de 17L, a 21ºC±1, fotoperíodo de 12C:12E, umidade
relativa do ar variando de 50 a 70%. Água e alimento (ração para peixes) foram
disponibilizados ad libitum.
A determinação taxonômica foi obtida a partir da morfologia externa, e da
genitália dos machos, com base nos trabalhos de Mesa & Garcia-Novo (1997) e
Gorochov (2014).

4.2.2 Comportamento agonístico

Os encontros foram realizados em arenas de vidro de 15cm de diâmetro por
10cm de altura, com substrato de areia úmida. Os machos foram inseridos na arena
simultaneamente, e as observações foram consideradas a partir do primeiro contato
de antenas entre eles, havendo seu término após a submissão de um dos machos por
meio na inibição da estridulação ou fuga da arena durante o encontro.
Os encontros agonísticos entre machos foram realizados em duas etapas, com
indivíduos adultos da geração F1 obtidos dos parentais coletados no campo:
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a) Primeira etapa. Foram utilizados 19 machos, retirados dos terrários aleatoriamente,
desconsiderando interações prévias entre os indivíduos e mantidos individualmente
em potes plásticos de 500mL, por cinco dias, totalizando 17 encontros. Antes dos
encontros, os machos foram mantidos isolados por cinco dias, com base nos trabalhos
de memória de Giurfa (2015);

b) Segunda etapa. Em quatro dos encontros realizados na etapa 1, os machos foram
separados por 30min, e então a mesma dupla foi unida novamente na arena para
observação do comportamento de agressividade.

4.2.3 Registro comportamental

Os encontros foram registrados com filmadora Sony Handycam DCR-SR68
acoplada ao tripé Yunteng, posicionada a cerca de 10cm da lateral da arena. Os
arquivos de imagem foram nomeados com o código dos indivíduos e analisados no
software de imagem Media Player Classic.
Os registros sonoros foram realizados com o gravador Sony PCM-D50,
acoplado ao microfone Sennheiser ME66/K6 inserido dentro da arena, temperatura
de 21ºC±1. Os sons foram analisados pelo software AviSoft SASLab Lite, e os
espectogramas gerados utilizando as configurações de FFT (Fast Fourier transform)
Length de 256 pontos, frame 100%, Hamming e Overlap (sobreposição de janela) de
75%.

4.2.4 Análise dos sons

Os sons foram analisados quanto as seguintes variáveis;
(1) frequência dominante: maior intensidade do componente físico;
(2) duração do chirp: tempo decorrido do primeiro até o último pulso;
(3) período de chirp: tempo decorrido entre o início de um chirp até o início do chirp
subsequente);
(4) pulsos por chirp.
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Consideramos um pulso como o ciclo de sons produzidos entre a abertura das
asas, e chirp como uma série de pulsos de acordo com Zefa et al., 2012.

4.2.5 Análise estatística

Os dados foram plotados em uma planilha do Microsoft Office Excel 2013, e a
partir disso foi feito uma análise comparativa de médias de amostras independentes
pelo teste post hoc de Mann-Whitney no software BioEstat 5.0. Nos boxplots, a linha
central foi a mediana dos valores observados, caixa foi o quartil superior e inferior dos
valores observados, e as linhas externas foram a máxima e mínima dos valores
observados.

4.3 Resultados

4.3.1 Comportamento agonístico

a) Primeira etapa. Machos isolados por cinco dias.
Após a liberação dos machos na arena, ambos se movimentam antenando o
substrato, até se encontrarem. Não ocorre deslocamento direto de um macho em
relação ao outro. Quando se encontram, ambos se tocam com as antenas em
qualquer parte do corpo.
O comportamento agonístico se caracteriza por três eventos:

(1) Posicionamento frente a frente com antenação. Considerando os 17 encontros
realizados, após a antenação, os machos se posicionam brevemente de frente um
para o outro e promovem rápidos movimentos verticais das antenas, juntamente com
a estridulação, sendo que nessas situações um (n=5) ou ambos (n=10) estridulam;
em dois encontros somente a antenação foi suficiente para estabelecer a hierarquia.
Dentre os cinco encontros em que somente um macho estridulou, este foi o vencedor
(Figura 16 A, B);
(2) Posicionamento de costas um para outro (end-to-end): os machos se colocam um
de costas para o outro, abrem as pernas posteriores e se empurram, ao mesmo
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tempo que estridulam. Nesse caso, em sete encontros os dois machos estridularam,
e em seis, somente um macho estridulou (Figura 16C);

(3) Mordidas. Quando deixam a posição end-to-end, ficam de frente um para outro,
exibem as mandíbulas e se mordem. Considerando os 17 encontros, em cinco
somente um macho mordeu, e em um ambos morderam, ressaltando que quando um
só mordeu, esse foi o vencedor do confronto. Nos demais encontros não ocorreram
mordidas entre os machos (Figura 16D);

(4) Afastamento do perdedor. Após os confrontos envolvendo mordidas, o macho
vencedor estridula enquanto o outro se afasta, sendo perseguido por alguns segundos
(n=13). Em todas as ocasiões o macho vencedor seguiu estridulando após a fuga do
oponente (Figura 16E).

Os confrontos duraram 22,6s±14,9 (5–58s) segundos, desde a antenação até
a fuga do macho perdedor.
Os movimentos de antenação em chicoteamento se apresentam somente no
início do comportamento de agressividade dos indivíduos. Os demais fatores como
estridulação, chutes e agarramentos não apresentam uma ordem específica. Somente
a exposição das mandíbulas e as mordidas antecedem o término do confronto.

b) Segunda etapa. Reencontro entre machos após 30 minutos do primeiro encontro

- Primeiro par:
Primeiro confronto: posicionamento frente a frente com antenação, (2) posicionamento
de costas um para outro (end-to-end), (3) mordidas, (4) afastamento do perdedor.
Segundo confronto: posicionamento frente a frente com antenação.

- Segundo par:
Primeiro confronto: posicionamento frente a frente com antenação, (2) posicionamento
de costas um para outro (end-to-end), (4) afastamento do perdedor.
Segundo confronto: posicionamento frente a frente com antenação.
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- Terceiro par:
Primeiro confronto: posicionamento frente a frente com antenação, (2) posicionamento
de costas um para outro (end-to-end), (3) mordidas, (4) afastamento do perdedor.
Segundo confronto: Posicionamento frente a frente com antenação.

- Quarto par:
Primeiro confronto: posicionamento frente a frente com antenação, (2) posicionamento
de costas um para outro (end-to-end), (3) mordidas, (4) afastamento do perdedor.
Segundo confronto: posicionamento frente a frente com antenação.

Desta forma, com base nos encontros da segunda etapa, o confronto entre os
machos foi evitado considerando que a hierarquia estava estabelecida no encontro
anterior. O som de agressividade foi emitido somente pelo macho vencedor do par
três durante o segundo confronto.

4.3.2 Características do som de agressividade

O som de agressividade é um chirp e seus parâmetros físicos variam entre os
machos de acordo com a hierarquia estabelecida após o confronto. Os sons foram
analisados de forma independente:

a. Machos vencedores (n=17): 5±0,3 (4,6–6,1) kHz de frequência dominante, chirps
durando 0,206s±0,05 (0,03–0,308s), com 7,96 ± 1.9 (2–12) pulsos por chirp.
b. Machos perdedores (n=10): 5.6 ± 0.5 (4,9–6,6) kHz de frequência dominante, chirps
durando 0.209 s ± 0.24 (0.061.666 s), com 6.23 ± 1.7 (3 - 11) pulsos por chirp (Tabela
6).

4.3.3 Estatística

O teste de Mann-Whitney indica que existem diferenças significativas no som
de agressividade entre as variáveis de frequência dominante (Figura 17), duração de
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chirp (Figura 18) e número de pulsos por chirp (Figura 19). Assim, os valores do p d
teste post hoc de Mann-Whitmey obtidos foram de <0,0001, <0,0022 e <0,0001,
respectivamente.
O machos vencedores dos confrontos apresentaram frequência dominante
menor, chirp de menor duração, mas com maior número de pulsos por chirp, diferente
de machos perdedores que apresentaram frequência maior, chirps mais duradouros
e com menor número de pulsos por chirp.

4.4 Discussão

Os grilos são caracterizados pela produção de sinais acústicos com frequência
relativamente pura, pois a palheta passa pela fileira de dentes sem alteração elevada
de velocidade, fator que determina a frequência quase sem modulação (LOHER;
DAMBACH, 1989). Consequentemente, para um grilo conseguir alterar a frequência
dominante do som, precisaria atritar os dentes durante o fechamento das tégminas
em velocidades diferentes.
Os machos vencedores de E. (N.) onthophagus produzem frequências mais
baixas que os perdedores, e pulsos menos duradouros, mostrando que esses raspam
os dentes da fileira estridulatória mais lentamente quando comparados aos
perdedores. Nesse trabalho não confrontamos machos vencedores x vencedores ou
perdedores x perdedores para saber se um mesmo indivíduo pode alterar a frequência
do som de agressividade de acordo com as condições do confronto. Porém, de acordo
com o mecanismo envolvido no processo de estridulação, podemos predizer que um
indivíduo tem a capacidade de variar a frequência dominante para sinalizar algum tipo
de informação específica ao seu oponente.
De modo geral, a estridulação se faz presente nos confrontos agonísticos e sua
produção está associada a machos dominantes, pois estridulam mais do que machos
subordinados (ALEXANDER, 1961, 1967), como foi observado em E. (N.)
onthophagus. Confrontos entre machos incluindo a emissão de sinais acústicos
envolvem disputas por melhores sítios de estridulação, como entre Phylloscyrtus
amoenus Burmeister, 1880 (LOBREGAT, 2006).
Os níveis de agressividade observados durante os encontros de machos de E.
(N.) onthophagus foram semelhantes aos já descritos por Alexander (1961), sendo
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definidos como (1) somente antenação de um dos machos, seguido de submissão, (2)
movimentos de esgrima das antenas, seguido de submissão, (3) recuo após
agressividade de um dos machos, (4) recuo após agressividade de ambos e (5) recuo
após o combate. Desta forma, os confrontos agonísticos entre os machos apresentam
determinados níveis de agressividade, envolvendo desde toques de antenas, aumento
da intensidade de movimentação de antenas, exposição de mandíbulas, produção
sonora, agarramentos e mordidas (ALEXANDER, 1961; DAMBACH; LICHTENSTEN,
1978; FIANCO et al., 2018).
Em E. (N.) onthophagus, a sequência comportamental apresenta quatro níveis,
(1) posicionamento frente a frente com antenação, (2) posicionamento de costas um
para outro, (3) mordidas, (4) afastamento do perdedor. Dentro dos quatro níveis, o
som se mostra presente em todos, variando somente nos encontros em que a
hierarquia já foi estabelecida e o macho submisso evita o confronto. Contudo,
sequências comportamentais agonísticas não apresentam uma ordem específica,
visto que em Gryllus (Gryllus) bimaculatus De Geer, 1773 os confrontos têm seu
término marcado pela emissão sonora de somente um dos machos (HOFFMAN,
2001), diferente do que foi observado em Teleogryllus (Brachyteleogryllus) commodus
(Walker, 1869), com os machos emitindo sons durante os confrontos, havendo a
submissão pela fuga de um dos machos (EVANS, 1983). Machos de Phaeophilacris
(Speluncacris) spectrum (Saussure, 1878) desenvolvem hierarquia com o passar da
maturidade sexual (HEINZEL, 1987), assim a idade se mostra um fator importante,
juntamente com a experiência em confrontos de agressividade (DIXON, 1986;
HISSMAN, 1990; JANG, 2008).
Os movimentos de antenação entre indivíduos do mesmo sexo, seguidos do
aumento de intensidade são o princípio de reconhecimento e início do embate
agressivo entre os machos (ALEXANDER, 1961). A antenação se mostra como
principal componente para que ocorra o confronto. Testes realizados com machos de
G. (G.) bimaculatus demonstraram que não há confronto entre os machos quando a
região do flagelo da antena é retirada (HOFFMAN, 2001).
Os chutes com as pernas posteriores que os machos desferem contra seus
oponentes, mais do que prejudiciais um ao outro, provavelmente servem para a
medida de força durante os confrontos. Em E. (N.) onthophagus os chutes, além de
tentar repelir o macho rival, também servem para empurrar o adversário durante a
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disputa por território (ALEXANDER, 1961). A habilidade de chutarcom as pernas
posteriores também serve para defesa contra predadores e parasitas (ADAMO; HOY,
1995; ALEXANDER, 1961; LOHER; DAMBACK, 1989).
Nesse trabalho não consideramos interações prévias entre machos, os quais
foram retirados aleatoriamente dos terrários, por esse motivo, mantivemos os machos
por cinco dias isolados, baseados em estudos que demostram que geralmente a
memória em insetos se mantem a curto prazo (MATTEWS; MATTEWS, 2010). Por
outro lado, os encontros repetidos após 30min revelaram alteração de ações
comportamentais que indicam memória do encontro anterior e manutenção da
hierarquia previamente definida, pelo menos a curto prazo.
Na repetição dos encontros em E. (N.) onthophagus, a hierarquia já estava
determinada, assim o embate foi evitado e a hierarquia se confirmou somente pelo
toque de antenas, ou com o toque de antenas seguido de estridulação do macho
dominante (ALEXANDER, 1961; MATTHEWS; MATTHEWS, 2010). Trabalhos que
envolvem “revanches” de encontros demonstraram que machos dominantes de grilos
emitem mais pulsos e são mais agressivos do que machos subordinados, que não
estridulam em todos os encontros devido a hierarquia já estabelecida (ALEXANDER,
1961).
Testes realizados com Acheta domesticus (Linnaeus, 1758) e Gryllus (Gryllus)
pennsylvanicus Burmeister, 1838 demonstraram que machos perdedores de
confrontos que tem a possibilidade de uma “revanche”, apresentam níveis maiores de
agressividade, passando a iniciar o confronto, por mais que a hierarquia já esteja
estabelecida (PHILLIPS, 1973). O contrário ocorre com os machos perdedores de E.
(N.) onthophagus, que passam a evitar o confronto, pelo menos em períodos curtos
após o primeiro contato agonístico.
Dentre os encontros realizados neste trabalho, alguns machos demonstraram
as mandíbulas durante os encontros, e foram justamente estes os machos
vencedores. Dados publicados sobre combates de machos de G. (G.) bimaculatus
demonstram que a exposição de mandíbulas, seguida ou não de mordida, é um sinal
de experiência em combates de agressividade (HOFFMAN, 2001).
Trabalhos que envolvem a agressividade de machos focam suas análises em
níveis de densidade populacional e características físicas dos machos por meio de
relações de tamanho-peso (HOFFMAN, 2001), pronoto-tamanho de pernas
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(BERTRAM, 2013) e tamanho do corpo-experiência em combate (SIMMONS, 1986),
itens não avaliados no presente trabalho.
A alta densidade populacional e o baixo número de fêmeas disponíveis no
habitat influenciam positivamente os níveis de confrontos entre os machos por
território e pelo acesso as fêmeas. Porém, com o acréscimo de abrigos, o nível de
agressividade desconsidera os efeitos da densidade populacional (SIMMONS, 1986).

4.5 Conclusão

Os machos de E. onthophagus apresentam quatro eventos durante a primeira
fase de seu comportamento agonístico, sendo (1) posicionamento frente a frente com
antenação, (2) posicionamento de costas um para outro (end-to-end), (3) mordidas e
(4) afastamento do perdedor. Já na segunda fase, os indivíduos apresentaram
somente o primeiro evento, demonstrando que o combate entre machos é evitado
quando a hierarquia já foi estabelecida.
Os sons dos indivíduos apresentam os parâmetros sonoros de acordo com a
hierarquia estabelecida, de modo que os machos dominantes apresentam frequência
dominante menor, chirp de menor duração, mas com maior número de pulsos por
chirp, diferente daqueles perdedores que apresentam frequência maior, chirps mais
duradouros e com menor número de pulsos por chirp.
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Figura 9. Comportamento agonístico entre machos de Endecous onthophagus (Berg, 1891). A –
antenação entre machos; B: Estridulação. C: Estridulação de costa seguida de machos se empurrando
com as pernas posteriores. D: Após os empurrões, um dos machos sai da posição e procura morder
as pernas posteriores do outro macho. E: Fim do confronto, com o macho dominante estridulando e
submisso saindo do confronto.
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Figura 10: Frequência dominante de Endecous onthophagus (Berg, 1891) de machos vencedores e
machos perdedores dos confrontos de agressividade. Linha central = mediana dos valores observados,
caixa = quartil superior e inferior dos valores observados, linhas externas = máximo e mínimo dos
valores observados.

Figura 11: Duração de chirp de Endecous onthophagus (Berg, 1891) de machos vencedores e machos
perdedores dos confrontos de agressividade. Linha central = mediana dos valores observados, caixa =
quartil superior e inferior dos valores observados, linhas externas = máximo e mínimo dos valores
observados.
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Figura 12: Número de pulsos por chirp de Endecous onthophagus (Berg, 1891) de machos vencedores
e machos perdedores dos confrontos de agressividade. Linha central = mediana dos valores
observados, caixa = quartil superior e inferior dos valores observados, linhas externas = máximo e
mínimo dos valores observados.
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Tabela 3: Variáveis dos sons de agressividade de machos vencedores e perdedores de Endecous
onthophagus (1) Frequência dominante, (2) Duração de chirp e (3) Pulsos por chirp. As medidas foram
mensuradas em média ± desvio padrão (Mínima – Máxima).

Vencedores
(n= 17)
Perdedores
(n= 10)

1

2

3

5±0,3

0.206s±0,05

7,96±1,9

(4556–6100)

(0,03–0,308 s)

(2–12)

5,6±0,5

0,209s±0,24

6,23±1,7

(4900–6560)

(0,06–1.666s)

(3 –11)

5 Capítulo 4 – Fonotaxia e a influência do som de corte no sucesso de acasalamento
de machos do grilo Adelosgryllus rubricephalus Mesa & Zefa, 2004 (Orthoptera,
Grylloidea, Phalangopsidae).

5.1 Introdução

Os grilos Adelosgryllus rubricephalus Mesa & Zefa, 2004 são pequenos, com
cerca de 8mm de comprimento, e se destacam de outras espécies pelo corpo preto e
cabeça avermelhada (MESA; ZEFA, 2004). Foram encontrados em diferentes
ambientes, como Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e Restinga, onde se escondem
durante o dia na serapilheira, sob rochas e em buracos no solo (MESA; ZEFA, 2004).
Forrageiam solitários durante a noite caminhando sobre o solo ou serapilheira, não
formam agregados de indivíduos, sendo encontrados furtivamente em coletas ativas,
ou com armadilhas de queda (CORRÊA, 2017).
Estudos recentes demonstraram que essa espécie apresenta ampla
distribuição geográfica, com registro de ocorrência desde a região Centro-Oeste até o
Sul do Brasil (MESA; ZEFA, 2004; CORRÊA, 2017).
O comportamento reprodutivo dessa espécie inclui um complexo processo de
corte, envolvendo diferentes meios de comunicação entre macho e fêmea, que inclui
a vibração das antenas e do corpo, bem como estridulação intermitente. Durante a
corte ocorre a produção do espermatóforo, o qual é evertido e cristalizado antes que
ocorra a cópula (ZEFA et al., 2008).
Os machos apresentam as tégminas pequenas, porém com o aparelho
estridulador bem formado, composto pela fileira estridulatória com 52 a 120
dentículos, os quais são atritados por uma palheta presente na tégmina oposta
(MESA; ZEFA, 2004; CORRÊA, 2017).
Diferente da maioria das espécies de grilos que tem a capacidade de estridular,
A. rubricephalus perdeu o som de chamado, o qual atrairia fêmeas a longa distância
para o acasalamento (MESA; ZEFA, 2004; CORRÊA, 2017). A perda
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ocorreu, provavelmente como uma adaptação ao habitat cavícola, onde os sinais
acústicos são atenuados pelo substrato impedindo a propagação a longa distância.
Embora tenham perdido o som de chamado, esses grilos mantiveram no
repertório os sons produzidos durante a corte e agressividade entre machos
(CORRÊA, 2017). Desta forma, essa espécie encontra-se em uma posição
intermediária entre aquelas com repertório completo (chamado, corte e agressividade)
e as que perderam completamente a capacidade de estridular, com perda também
das tégminas.
A perda da capacidade de estridular é relativamente comum dentre os grilos
(Grylloidea), sendo essa condição secundária na história evolutiva desses insetos
(DESUTTER-GRANDCOLAS, 1997; OTTE, 1992). O repertório dos grilos inclui sete
diferentes sinais no repertório acústico, o som de chamado, de reconhecimento
sexual, de corte, de cópula, de pós-cópula, de agressividade e de territorialidade.
Nenhuma espécie produz todos esses sinais, mas o maior repertório foi encontrado
em Anurogryllus muticus (De Geer, 1773), com seis sinais distintos (ALEXANDER,
1962).
Pouco se sabe sobre o significado desses sinais no contexto do comportamento
que apresentam. Exceção deve ser ressaltada para o som de chamado, que tem sido
mais estudado pelo seu valor taxonômico, e testado em trabalhos de fonotaxia,
mostrando que as fêmeas escolhem os machos por características contidas nesses
sinais (BELL, 1980; STIEDL; BICKMEYER, 1990).
Os outros sons do repertório são pouco compreendidos, e nem sempre o som
que os grilos produzem durante a corte ou agressividade estão dentro desses
contextos comportamentais (BOAKE; CAPRANICA, 1982). Consequentemente são
necessários trabalhos experimentais para compreender quais mensagens são de fato
contidas nesses sinais.
Os estudos sobre o significado do som de corte em grilos são escassos, mas
revelam que informações são transmitidas para as fêmeas. Em Oecanthus nigricornis
Walker, 1869 e Oecanthus fultoni Walker, 1962 o som de corte estimula a aproximação
da fêmea (Bell, 1980), em Nemoricantor maya (Hubbel, 1938) são emitidos como um
sinal de agressividade a outros machos (BOAKE; CAPRANICA, 1982); em
Cycloptiloides canariensis (Bolivar, 1914) a fêmea responde ao som de
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corte vibrando o corpo, o que estimula o macho a emitir os trills em intervalos de tempo
mais curtos (DAMBACH; BECK, 1990).
Segundo Balakrishnan & Pollack (1996), o sucesso reprodutivo de T. oceanicus
está relacionado à produção do som de corte, sendo que machos silenciados pela
remoção das tégminas têm pouco sucesso em estimular a fêmea a copular.
O objetivo desse trabalho foi testar duas hipóteses sobre o significado do som
de corte de A. rubricephalus: (1) ocorre fonotaxia positiva das fêmeas em relação ao
som de corte produzido pelos machos a curta distância. Os testes de fonotaxia
testaram a eficácia acústica do sinal de corte em A. rubricephalus. Considerando que
a espécie perdeu o som de chamado, espera-se que os haja informações suficientes
no som de para que este atráia fêmeas a determinadas distâncias; (2) o som de corte
garante ao macho maiores chances de obter cópulas bem sucedidas, sendo o som de
corte necessário para que a fêmea assuma a posição de cópula.

5.2 Material e métodos

5.2.1 Coleta e manejo dos indivíduos

Os indivíduos de A. rubricephaus foram coletados no Parque Nacional de Foz
do Iguaçu, na localidade de Foz do Iguaçu, Paraná, na trilha do Macuco Safari (25º 39'
2.34" S 54º 26' 19.45" W ). Foram coletadas duas fêmeas adultas, na trilha das cataratas

do Parque Nacional do Iguaçu, cujas proles foram utilizadas nesse trabalho.
Os grilos foram mantidos em terrários compostos por caixas plásticas de 17L,
a 21ºC±1, fotoperíodo de 12C:12E, umidade relativa do ar variando de 50 a 70%. Água
e alimento (ração para peixes) foram disponibilizados ad libitum.
Os experimentos foram realizados no Laboratório de Zoologia de Invertebrados
(LZ-Invert) com temperatura obtida através do termômetro INCOTERM L-007/09 e
auxílio do termohigrômetro digital. Em ambos os tratamentos a temperatura marcada
foi 21ºC±1.
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5.2.2.1 Teste da hipótese 1 - Fonotaxia

O som de corte utilizado nos testes de fonotaxia foi obtido do banco de dados
acústicos disponibilizados pelo Laboratório de Zoologia de Invertebrados.
O som selecionado para os experimentos recebeu tratamento no software
Avisoft SasLab Lite para redução de ruídos externos e cortes de frequências abaixo
de 4.8 kHz. Bandas específicas desse som foram repetidas de modo que fossem
reproduzidas a cada quatro ou cinco segundos, com 45dB, para os dois tipos de arena.
Para testar se a fêmea de A. rubricephalus responde ao som de corte a curta
ou longa distância, construímos duas arenas com dimensões diferentes. Uma com
35x35cm (curta distância) e a outra com 81x105cm.
As arenas foram confeccionadas com substrato de plástico, e limitada com
papel branco. A parte superior não foi coberta e o ambiente foi iluminado com lâmpada
fluorescente (luz branca).
Um alto-falante foi acondicionado do lado de fora da arena, com o som
passando por uma abertura coberta com voal para possibilitar a passagem do som.
Isso foi necessário para evitar influência desse artefato na orientação visual das
fêmeas.
Uma câmera digital Sony Handycam DCR-SR68 foi disposta acima e no centro
da arena de modo a registrar o trajeto percorrido pelas fêmeas. Os arquivos de
filmagem foram nomeados com o código dos indivíduos e analisados em software de
edição de imagem.
Tanto na arena menor quanto na maior, os experimentos foram conduzidos
inserindo a fêmea no centro da arena, coberta com um pote plástico de 500mL,
durante cinco minutos para aclimatação. Após esse período, o playback foi acionado
e a fêmea liberada.
Foi estabelecido um tempo máximo de cinco minutos para cada indivíduo
dentro da arena para o encerramento da observação, ou as observações
foraminterrompidas com a fêmea tocando a lateral da arena.
Foram utilizadas 30 fêmeas virgens para o teste em arena pequena e 30 para
arena grande.
Os vídeos obtidos em formato .MPEG foram convertidos para o formato .AVI
através da plataforma auxiliar online Video Converter do Google para que pudessem
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ser analisados no software VirtualDub, o qual só permite arquivos no formato .AVI. Os
vídeos foram reduzidos a 10 frames por segundo para facilitar a visualização dos
movimentos do inseto.
Os frames foram importados para o software ImageJ 1.52, o qual possibilita a
análise frame por frame com a marcação do percurso realizado pela fêmea através
do pacote MTrackJ do próprio software.

5.2.2.2 Análise estatística

Partindo do princípio que todos os indivíduos partiram do mesmo ponto central
da arena e se dispersaram em direções diferentes, o método empregado foi a
estatística circular, pois podemos considerar que os dados estão dispostos ao redor
de uma circunferência. Com o auxílio de um transferidor, cada ponto final dos trajetos
foi marcado correspondente a um ângulo. Para analisar a direção dos indivíduos em
relação aos alto-falantes, as caixas de som foram interpretadas na análise entre os
ângulos de +20 e -20º da circunferência.
Os resultados da angulometria foram plotados no BioEstat 5.0 para obtenção
de valor p e média angular a partir do Teste V de Rayleigh de cada tratamento
individualizado.
O intervalo de confiança (95%) e os diagramas circulares foram obtidos através
do software Oriana v. 4.

5.2.3 Teste da Hipótese 2 - Influência do som de corte

5.2.3.1 Comportamento de acasalamento

Os encontros foram realizados em arenas de vidro de 15cm de diâmetro por
10cm de altura, com substrato de areia úmida. Macho e fêmea foram inseridos na
arena simultaneamente, e as observações foram consideradas a partir do primeiro
contato de antenas, sendo interrompido após 105min sem que houvesse o início do
cortejo.
Os encontros foram registrados com filmadora Sony Handycam DCR-SR68
acoplada ao tripé Yunteng, posicionada a cerca de 10cm da lateral da arena. Os
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arquivos de imagem foram nomeados com o código dos indivíduos e analisados no
software de imagem Media Player Classic.
Selecionamos um trecho do som de corte de 105min, obtido do banco de sons
do Laboratório de Zoologia de Invertebrados, Instituto de Biologia da Universidade
Federal de Pelotas.
O playback desse trecho de som foi emitido repetidamente durante todos os
experimentos.

5.2.3.2 Teste da influência do som de corte no sucesso de
acasalamento dos machos

Para testar a influência do som de corte no sucesso de acasalamento dos
machos, determinamos os seguintes parâmetros:
(1) tempo de duração da corte – quantificado a partir do primeiro contato de antena
entre macho e fêmea, até o início de posicionamento de cópula;
(2) tempo de duração das fases pré e pós-eversão do espermatóforo;
(3) número de cópulas efetuadas após a corte (%);
(4) tempo de duração de cópula – considerando que os machos não transferem o
espermatóforo para a fêmea, quanto maior o tempo de cópula, maior a transferência
de espermatozoides para a espermateca.

Esses parâmetros foram testados em três situações:
(1) machos com as tégminas íntegras x fêmeas (n=30);
(2) machos com as tégminas amputadas x fêmeas (n=30);
(3) playback do som de corte x fêmeas (n=30).

5.2.3.3 Análise estatística

Os resultados foram plotados no software Past 3.0 e se apresentaram como
paramétricos após a transformação por log. A estatística usada para comparar os
dados foi uma ANOVA One-way para analisar e comparar entre si as variáveis de (1)
tempo de duração da corte, (2) tempo de duração das fases pré e pós-eversão do
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espermatóforo, (4) tempo de duração de cópula. A análise do item (3) referente ao
número relativo de cópulas é obtida através de porcentagem.

5.4. Resultados

Hipótese 1

Dentre os experimentos realizados no tratamento 1 (longa distância), quatro
das fêmeas se deslocaram em direção ao alto-falante, totalizando 13% de preferência
direcional. As outras 26 fêmeas caminharam em direções aleatórias, de modo que o
Teste V de Rayleigh não demonstrou significância e nem média angular. Somente
uma das fêmeas permaneceu imóvel no ponto de partida do experimento. O intervalo
de confiança do ângulo médio (IC de 95%) apresentou distribuição de 33 até 216º,
total de 133º (Figura 9; Tabela 4).
O teste V de Rayleigh para o tratamento 2 (curta distância) mostrou que a
trajetória das fêmeas não foi aleatória (p<0,01; média angular=17º), sendo que 13
fêmeas caminharam em direção ao alto-falante, totalizando 52% de preferência
direcional, visto que cinco das fêmeas permaneceram imóveis no ponto de partida,
então foram desconsideradas. O intervalo de confiança do ângulo médio (IC de 99%)
foi menor em relação ao tratamento 1, distribuindo-se de 322º até 68º, total de 106º
(Figura 10; Tabela 4)
Considerando que o ângulo esperado nos experimentos foi 0º e a distribuição
do alto-falante foi de +20 até -20º, no tratamento de curta distância a média angular
foi de 17º, demonstrando que há uma determinada preferência pelas fêmeas pelo som
emitido (p=0,01).

Hipótese 2

Os testes da influência do som de corte em diferentes variáveis do
comportamento de corte, bem como durante a cópula são os seguintes (Tabela 5):

(1) machos com as tégminas íntegras x fêmeas:
(1) tempo de duração da corte: 36min33s±13min09s (20min24s–01h18min46s)

69

(2) tempo de duração das fases pré e pós-eversão do espermatóforo:
Pré-eversão: 25min14s±15min35s (08min48s–01h08min48s)
Pós-eversão: 12min56s±4min38s (05min14s–25min41s)
(3) número de cópulas efetuadas após a corte (%): 29 (96%)
(4) tempo de duração de cópula: 03min35s±2min44s (22s–13min03s)

(2) machos com as tégminas amputadas x fêmeas:
(1) tempo de duração da corte: 37min10s±17min45s (23min18s–01h44min09s)
(2) tempo de duração das fases pré e pós-eversão do espermatóforo:
Pré-eversão: 16min44s±15min03s (04min21s–01h23min30s)
Pós-eversão: 20min23s±07min30s (11min42s–40min39s)
(3) número de cópulas efetuadas após a corte (%): 28 (93%)
(4) tempo de duração de cópula: 04min04s±03min06s (01min06s–13min41s)

(3) playback do som de corte x fêmeas:
(1) tempo de duração da corte: 47min54s±14min30s (26min23s–01h14min34s)
(2) tempo de duração das fases pré e pós-eversão do espermatóforo:
Pré-eversão: 23min28s±13min19s (04min29s–54min27s)
Pós-eversão: 24min25s±06min00s (13min37s–36min57s)
(3) número de cópulas efetuadas após a corte (%): 29 (96%)
(4) tempo de duração de cópula: 05min49s±04min18s (01min04s–19min43s)

A variável de duração da corte apresentou diferenças significativas entre os três
tratamentos (F=12,284, p<0,0001, g.l.: 83). Mas não apresentou diferenças quando
comparamos os tratamentos de machos íntegros com machos de tégminas
amputadas (p= 0,39) (Figura 11). Para o tempo de pré-eversão, as diferenças também
foram signicativas (F=3,301, p=0,04, g.l.: 85), mas não foram vistas diferenças quando
comparados os tratamentos entre machos íntegros e tégminas amputados (p= 0,47),
e íntegros com playback (p= 0,34) (Figura 12). A variável de pós-eversão obteve
diferenças significativas (F=32,087, p<0,0001, g.l.: 83), e
diferente das demais variáveis, as diferenças entre os tratamentos também foram
sognificativas (p<0,01) (Figura 13).
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Considerando a duração da cópula, as diferenças encontradas foram
significativas (F=3.233, p=0,04, g.l.: 83). Porém, não foram vistas diferenças quando
comparados os tratamentos de machos íntegros e machos com tégminas amputadas,
e machos com tégminas amputadas e playback (Figura 14).
Por mais que os valores de p tenham se mostrados significativos, não há
relação entre os processos de corte e cópula de A. rubricephalus. Assim, somente a
variável de pré-eversão se mostrou igual entre os tratamentos de machos íntegros e
playback, obtendo valor p= 0,34 (Figura 12).

5.5 Discussão

Hipótese 1

Considerando que o som emitido durante os experimentos tenha sido o de
corte, suas características são suficientes para a atração da fêmea de A. rubricephalus
a curta distância, como ocorre com O. nigricornis e O. fultoni (BELL, 1980).
Trabalhos que testam a fonotaxia empregando playbacks demonstram que
estes sons são o principal motivo de falhas experimentais, pois o som passa a ser
considerado como sintético quando não emitido pelo indivíduo (ULAGARAJ, 1973).
Apesar disso, o som de corte de A. rubricephalus emitido pelos alto-falantes se
mostrou eficaz para a atração das fêmeas a curtas distâncias.
Embora o som utilizado durante os experimentos tenha sido editado quanto a
redução de ruídos e de frequências abaixo da frequência dominante da espécie,
estudos realizados com sons sintéticos de aves demonstram que a informação contida
na mensagem é transmitida através do intervalo mudo, não pela emissão de sons,
seja ela territorial ou atrativa (EMLEN, 1972).
Estudos de fonotaxia em grilos revelam disputas territoriais em diferentes níveis
de densidade populacional. Assim, machos de Gryllus (Gryllus) campestris Linnaeus,
1758 estridulam somente quando há baixo número de fêmeas disponíveis para a
cópula, mas quando o número de fêmeas se mostra alto, os machos não
estridulam (HISSMAN, 1990). Machos de Ephippiger ephippiger Fiebig, 1784 não
apresentam uma amplitude tão alta em sons de chamado, justamente pelo fato da
densidade populacional desta espécie se mostrar elevada o suficiente para que os

71

indivíduos não necessitem gastar energia em propagação sonora a longa distância
(STIEDL; BICKMEYER, 1990).

Hipótese 2

Na variável de pré-eversão o som se mostrou um fator importante, visto que o
p apresentou determinada igualdade para os tratamentos (p=0,34). Em T. oceanicus
o som se mostrou fundamental para o sucesso reprodutivo dos machos, sendo que
machos silenciosos tem pouco sucesso em estimular as fêmeas a copular
(BALAKRISHNAN; POLLACK, 1996). Assim, como foi demonstrado no Cap. 1, em
que machos de Endecous (Notendecous) onthophagus (Berg, 1891) apresentam
fases de pré-eversão curtas seguidas pós-eversão mais demoradas, A. rubricephalus
apresentou medidas semelhantes, sugerindo que o período de pré-eversão é
favorecido pela emissão dos sons.
As fêmeas de A. rubricephalus responderam de forma semelhante em relação
ao comportamento observado durante os encontros, se mostrando suscetíveis à
cópula quando próximas dos machos. Respostas mediante ao cortejo dos machos
foram observadas em fêmeas de C. canariensis que respondem ao som de corte
permanecendo imóveis, como uma resposta negativa ao cortejo, ou vibrando o corpo.
Essa vibração estimula o macho a emitir os trills em intervalos de tempo mais curtos
(DAMBACK, 1990).
O período de pós-eversão se mostrou diferente na análise comparativa de
todos os tratamentos. Este período também é longo em E. (N.) onthophagus (Cap. 1)
e A. rubricephalus (ZEFA et al., 2008). Isso pode se justificar pelo fato dos machos
necessitarem de maior tempo para que o espermatóforo seja cristalizado durante a
corte e esvaziando na cópula (ZEFA et al., 2008).
O repertório acústico de A. rubricephalus é composto pelo de som de corte e
agressividade, não apresentando som de chamado (MESA; ZEFA, 2004). Osom de
corte desta espécie apresenta chirps com dois componentes sonoros distintos,
denominados sessão A e sessão B (CORRÊA, 2017). A variação no formato das
ondas foi demonstrada por Doherty (1985), em que fêmeas variam seu
direcionamento quando as sessões são separadas e testadas durante a fonotaxia,
apresentando-se como fundamentais para a atração da fêmea.
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5.6 Conclusão
Hipótese 1 – Ocorre fonotaxia positiva das fêmas de A. rubricephalus quando o som
de corte é emitido a curtas distâncias.
Hipótese 2 – O som de corte não influencia nos processos de acasalamento de A.
rubricephalus.
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Figura 13. Deslocamento de Adelosgryllus rubricephalus Mesa & Zefa, 2004 em experimentos de
fonotaxia para testes de atração a longa distância. Os triângulos indicam o fim da trajetória da fêmea
durante os experimentos. O auto-falante se encontrava nos ângulos de +20 e -20.Circulo de cor preta
marca a media angular dos experimentos, 133º.
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Figura 14. Deslocamento de Adelosgryllus rubricephalus Mesa & Zefa, 2004 em experimentos de
fonotaxia para testes de atração a curta distância . Os triângulos indicam o fim da trajetória da fêmea
durante os experimentos. O auto-falante se encontrava nos ângulos de +20 e -20. Circulo de cor preta
marca a media angular dos experimentos, 17º.
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Figura 15. Tempo de duração da fase de corte dos três tratamentos de Adelosgryllus rubricephalus
Mesa & Zefa, 2004. Linha central = mediana dos valores observados, caixa = quartil superior e inferior
dos valores observados, linhas externas = máximo e mínimo dos valores observados.

Figura 16. Tempo de duração da fase de pré-eversão dos três tratamentos de Adelosgryllus
rubricephalus Mesa & Zefa, 2004. Linha central = mediana dos valores observados, caixa = quartil
superior e inferior dos valores observados, linhas externas = máximo e mínimo dos valores observados.
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Figura 17. Tempo de duração da fase de pós-eversão dos três tratamentos de Adelosgryllus
rubricephalus Mesa & Zefa, 2004. Linha central = mediana dos valores observados, caixa = quartil
superior e inferior dos valores observados, linhas externas = máximo e mínimo dos valores observados.

Figura 18. Tempo de duração da fase de cópula dos três tratamentos de Adelosgryllus rubricephalus
Mesa & Zefa, 2004. Linha central = mediana dos valores observados, caixa = quartil superior e inferior
dos valores observados, linhas externas = máximo e mínimo dos valores observados.
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Tabela 4: Distribuição de Adelosgryllus rubricephalus Mesa & Zefa, 2004 em torno da circunferência.

Experimento Bateria 1
1
94
2
232
3
90
4
330
5
184
6
75
7
279
8
131
9
72
10
164
11
295
12
95
13
92
14
212
15
335
16
342
17
86
18
202
19
268
20
126
21
93
22
137
23
122
24
177
25
144
26
269
27
357
28
73
29
289
30
-

Bateria 2
124
279
325
52
44
324
167
263
123
316
37
357
67
6
33
50
203
336
355
273
90
349
152
352
78
-

6 Considerações finais

O comportamento de acasalamento de Endecous (Notendecous) onthophagus
(Berg, 1891) possui fases bem definidas, tais como chamado, corte, cópula e póscópula. A corte é marcada pelo evento da eversão do espermatóforo, que a divide em
dois eventos, pré e pós-eversão.
A espécie apresenta dois sons envolvidos com o acasalamento, o som de
chamado e de corte. O som de chamado apresenta frequência dominante de 4.4 kHz
e o de corte 5.0 kHz. O som de corte não apresenta variação de frequência de acordo
com as fases de pré e pós-eversão, ambos com frequência dominante de 5.0 kHz.
O som de corte de Endecous (Notendecous) onthophagus é um componente
que influencia o processo de corte quando comparamos os tratamentos de machos
íntegros + fêmeas e machos com tégmina amputada + fêmeas. Quando comparamos
os três tratamentos, o som torna-se um fator indiferente durante a corte, pois somente
um encontro resultou em cópula no tratamento de macho com tégmina amputada +
fêmea.
O som de corte é indiferente nos processos de acasalamento de Adelosgryllus
rubricephalus Mesa & Zefa, 2004, visto que houve a mesma porcentagem de cópulas
nos três tratamentos. Assim, a hipótese de que o som é necessário para a cópula foi
refutada.
O som de corte e A. rubricephalus é utilizado para a manutenção da fêmea nas
proximidades e para a atração a curtas distâncias. Desta forma, o som de corte não
substitui a função do som de chamado que foi perdido nessa espécie. Assim, a
hipótese nula é refutada, de modo que o som atrai fêmeas a curta distância.
Os machos de E. onthophagus apresentam quatro eventos durante a primeira
fase de seu comportamento agonístico, sendo (1) posicionamento frente a frente com
antenação, (2) posicionamento de costas um para outro (end-to-end), (3) mordidas e
(4) afastamento do perdedor. Já na segunda fase, os indivíduos apresentaram
somente o primeiro evento, demonstrando que o combate entre
machos é evitado quando a hierarquia já foi estabelecida anteriormente, evitando
também o gasto energético.

79

Os sons dos indivíduos E. onthophagus apresentam os parâmetros sonoros de
acordo com a hierarquia estabelecida, de modo que os machos dominantes
apresentam frequência dominante menor, chirp menos duradouros, mas com maior
número de pulsos por chirp, diferente daqueles perdedores que apresentam
frequência maior, chirps mais duradouros e com menor número de pulsos por chirp.

Referências
ADAMO, S. A.; HOY, R. R. Agonistic behaviour in male and female field crickets,
Gryllus bimaculatus, and how behavioural context influences its expression. Animal
Behaviour, v. 49, n. 6, p. 1491 – 1501, 1995.

ALEXANDER, R. D. Sound production and associated behavior in insects. The Ohio
Journal of Science, v. 57, n. 2, p. 101 – 113. 1957.

ALEXANDER, R. D. Sound Communication in Orthoptera And Cicadidae. In:
LANYON, W. E & TAVOLGA, W. N. eds: Animal sounds and communication.
Washington, American Institude of Biological Science, 1960. p. 38 – 92.

ALEXANDER, R. D. Agressiveness, Territoriality and Sexual Behavior in Field
Crickets (Orthoptera: Gryllidae). Behaviour, v. 17, n. 2, p. 130 – 223, 1961.

ALEXANDER, R. D.; OTTE, D. The evolution of genitália and mating behavior in
crickets (Gryllidae) and other Orthoptera. Miscellaneous Publications, v. 133, p. 1 –
62, 1967.

BALAKRISHAN, R.; POLLACK, G. S. Recognition of courtship in the field cricket,
Teleogryllus oceanicus. Animal Behaviour, v. 51, n. 2, p. 353 – 366, 1996.

BELL, P. D. The thermoregulatory Burrow of the Fast-calling short- tailed cricket,
Anurogryllus celerinictus (Orthoptera: Gryllidae). Annals of the Entomological
Society of America. v. 72, n. 5, p. 596 – 598, 1979.

BELL, P. D. Multimodal communication by the black-horned tree cricket, Oecanthus
nigricornis (Walker) (Orthoptera: Gryllidae). Canadian Journal of Zoology, v. 58, p.
1861 – 1868, 1980.

BENNET-CLARK, H, C. Songs and the Physics of sound production. In: HUBER, F.;
MOORE; T. E.; LOHER, W. Cricket behaviour and neurobiology. Cornell
University, United States of America, 1989. p. 227 – 261.

81

BERTRAM, S. M.; HARRISON, S. J.; THOMSON, I. R.; FITZSIMMONS, L. P.
Adaptative plasticity in wild field cricket’s acoustic signaling. Public Library of
Science, v. 8, n. 7, p. 1 – 13, 2013.

BOAKE, C. R. B.; CAPRANICA, R. R. Agressive signal in “courtship” chirps of a
Gregarious cricket. Science, v. 218, n. 5, 1982, 580 – 582.

BOAKE, C. R. B. Male displays and female preferences in the courtship of a
gregarious cricket. Animal Behaviour, v. 32, n. 3, 1984, p. 690 – 697.

BROWN, L.; BARTALON, J. Behavioral Correlates of Male Morphology in a Horned
Beetle. American Society of Naturalists, v. 127, n. 1, 1986, 565 – 570.

BROWN, W. D. Mate choice in tree crickets and their kin. Annual Review of
Entomology, v. 44, n. 371, 1999, 371 – 398.

CADE, W. H. Alternative male strategies: Genetic diferences in crickets. Science, v.
212, n. 1, 1981, 563 – 564.

CORRÊA, R. C. Taxonomia de espécies brasileiras de Adelosgryllus Mesa &
Zefa, 2004 (Orthoptera, Phalangopsidae), com base na morfologia, bioacústica
e testes de isolamento reprodutivo. 2017. 110f. Dissertação (Mestrado em
Biologia Animal) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017.

CRANKSHAW, O. S. Female choice in relation to calling and courtship songs in
Acheta domesticus. Animal Behaviour, v. 27, n. 4, 1979, 1274 – 1275.

DAVISON, G. W. H. Avian spurs. Journal Zoology London, v. 206, p. 353 – 366.

DAMBACH, M.; LICHTENSTEIN, L. Zur Ethologie der afrikanischen Grille
Phaeophilacris spectrum Saussure. Zeitschrift für Tierpsychologie, v. 46, 1978, 14
– 29.

DAMBACH, M.; BECK, U. Mating in the scaly cricket Cycloptiloides canariensis
(Orthoptera: Gryllidae: Mogoplistinae). Ethology, v. 85, 1990, 289 – 301.

82

DARWIN, C. R. Principles of sexual selection. In: Darwin, C. R. The Descent of Man
and Selection in Relation to Sex. John Murray, London, 1871. p. 253 – 320.

DE MELLO, F. A. G., DOS REIS, J. Substrate drumming and wing stridulation
performed during courtship by a new Brazilian cricket (Orthoptera: Grylloidea:
Phalangopsidae). Journal of Orthoptera Research, v. 2, 1994, p. 21 – 24

DESUTTER-GRANDCOLAS, L. Test phylogénétique de l´adaptation à la vie
troglobie chez des grillons (Insecta, Orthoptera, Grylloidea). Comptes Rendus de
l'Académie des Sciences, Sciences de la vie/Life sciences, v. 317, 1994, p. 907 –
912.

DESUTTER-GRANDCOLAS, L. Functional forewing morphology and stridulation in
crickets (Orthoptera, Grylloidea). Journal of Zoology, London, v. 236, p. 243-252,
1995.

DESUTTER-GRANDCOLAS, L. GRANDCOLAS, P. The evolution toward troglobitic
life: A phylogenetic reappraisal of climatic relict and local habitat shift hypotheses.
Mémoires de Biospéologie, v. 23, p. 57 – 63, 1996.

DESUTTER-GRANDCOLAS, L. Acoustic communication in crickets (Orthoptera:
Grylloidea): A model of regressive evolution revisited using phylogeny. In:
GRANDCOLAS. P (ed), The origino f biodiversity in insects: Phylogenetic tests
of evolutionary scenarios. Memoires du Museum National D’Histoire Naturelle, v.
173, 1997. p. 183 – 202.

DESUTTER-GRANDCOLAS, L. Pulse duration and the effectiveness of acoustic
communication in crickets (Orthoptera: Grylloidea): The case of Paragryllodes
campanella, sp. n. (Phalangopsidae). Societé Entomologique de France, v. 34, n.
4, 1998, p. 407 – 418.

DIXON, K. A.; CADE, W. H. Some factors influencing male-male aggression in the
field cricket Gryllus integer (time of day, age, weight and sexual maturity). Animal
Behaviour, v. 34, n. 2, 1986, 340 – 346.

ELLIOTT, C. J. H.; KOCH, U. T. The clockwork cricket. Naturwissenschaften, v. 72,
1985, p. 150 – 152.

83

EMLEN, S. T. An experimental analysis of the parameters of bird song eliciting
species recognition. Behaviour, v. 41, n. 1, 1972, p. 130-171.

EVANS, A. R. Mating systems and reproductive strategies in three Australian Gryllid
crickets: Bobilla victoriae Otte, Balamara gidya Otte and Teleogryllus commodus
(Walker) (Orthoptera: Gryllidae: Nemobiinae; Trigonidiinae, Gryllinae). Ethology, v.
78, 1988, p. 21 – 52.

FIANCO, M.; SOUZA-DIAS, P. G. B.; FARIAS-MARTINS, F.; MAGRO, S.;
PRASNEWSKI, V. M.; RICCI, J.; ZEFA, E.; SZINWELSKI, N. Ethology of the cricket
Endecous (Endecous) chape Souza-Dias & de Mello, 2017 (Orthoptera: Grylloidea:
Phalangopsidae) I, Agonistic and reproductive behavior. Journal of Orthoptera
Reserarch, v. 27, n. 2, 2018, 193 – 201.

FORSLUND, P. Male-male competition and large size mating advantage in European
earwigs, Forficula auricularia. Animal Behaviour, v. 59, n.4, 2000, 753 – 762.

FUNK, D. H. Mating behavior of Phyllopalpus pulchellus Uhler (Orthoptera: Gryllidae:
Trigonidiinae). Journal Orthoptera Research, v. 25, n. 1, 2016, 7 – 13.

GIURFA, N. Learning and cognition in insects: Learning and insect cognition. Wiley
Interdisciplinary reviews. Cognitive science. v. 6, n. 4, 2015, 383 – 395.

GNATZY, W.; HUSTERT, R. Mechanoreceptors in behavior. In: HUBER, F.;
MOORE; T. E.; LOHER, W. Cricket behaviour and neurobiology. Cornell
University, United States of America, 1989. p. 198 – 226.
GRAY, D. A.; ECKHARDT, G. Is cricket courtship song condition dependent? Animal
Behaviour, v. 62, n. 5, 2001, 871 – 877.

GWYNNE, D. T.; JAMIESON, I. Sexual selection and sexual dimorphism in a harempolygynous insect, the alpine weta (Hemideina maori, Orthoptera Stenopelmatidae).
Ethology Ecology & Evolution, v. 10, n. 4, 1998, 393 – 402.

HEILIGENBERG, W. The stimulation of territorial singing in house crickets (Acheta
domesticus)*. Zeitschrift für vergleichende Physiologie, v. 53, n. 9, 1966, 114 –
129.

84

HEINZEL, H. G.; DAMBACH, M. Travelling air vortex rings as potential
communication signals in a cricket. Journal of Comparative Physiology A, v. 160,
n. 1, 1987, p. 79 – 88.

HISSMAN, K. Strategies of mate finding in the European field cricket (Gryllus
campestris) at diferente population densities: a field study. Ecological Entomology,
v. 15, n. 3, 1990, p. 281 – 291.

HOFFMAN, H. A.; SCHILDBERGER, K. S. Assessment of strenght and willingness to
fight during agressive encounters in crickets*. Animal Behaviour. v. 62, n. 2, 2001,
337 – 348.

JANG, Y.; GERHARDT, H. C.; CHOE, J. C. A comparative study of agressiveness in
eastern North American field cricket species (genus Gryllus). Behavioral Ecology
and Sociobiology, v. 62, 2008, p. 1397 – 1407.

JUDGE, K. A.; BONANNO, V. L. Male weaponry in a fighting cricket. Public Library
of Science, v. 3, n. 12, 2008, e3980.

KHALIFA, A. Spermatophore production in trichoptera and some other insects.
Transactions Royal Entomological Society London, v. 100, n. 16, 1949, 449 –
470.

KOCH, U. T.; ELLIOTT, C. J. H.; SCHAFFNER, K. H.; KLEINDIENST, H. U. The
mechanics of stridulation of the cricket Gryllus campestris. Journal of Comparative
Physiology A, v. 162, 1988, 213 – 223.

LEROY, Y. L’univers sonore animal. Paris: Gauthier-villars, 1979. 350p. Lincoln.

OLIVEIRA, G. L. Processos ecológicos e evolutivos na comunicação acústica
entre grilos: Partição de nicho acústico e seleção de sítios de chamado. 2014.
66f. Dissertação (Mestrado em Ecologia) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa,
2014.

LOHER, W.; DAMBACH, M. Reproductive behavior. In: HUBER, F.; MOORE; T. E.;
LOHER, W. Cricket behaviour and neurobiology. Cornell University, United States
of America, 1989. p. 43 – 82,

85

LOHER, W.; RENDE, B. The mating behavior of Teleogryllus commodus (Walker)
and its central and periperal control). Ethology, v. 46, n. 3, 1978, p. 225 – 259.

LUNICHKIN, A. M.; ZHEMCHUZHNIKOV, M. K.; KNYAZEV, A. N. Basic elements of
behavior of the cricket Phaeophilacris bredoides Kaltenbach (Orthoptera, Gryllidae).
Entomological Review, v. 96, n. 5, 2016, 537 – 544.

MATTHEWS, R. W.; MATTHEWS, J. R. Mechanocommunication. In: MATTHEWS,
R. W.; MATTHEWS, J. R. Insect Behavior, 2.ed. Springer Dordrecht Heidelberg
London New York, 2010. p. 291 – 327.

MONTROY, K.; LORANGER, M. J. BERTRAM, S. M. Male crickets adjust their
agressive behavior when a female is present. Behavioural Processes, v. 124, 2016,
p. 108 – 114.

NELSON, C. M.; NOLEN, T. G. Courtship song, male agonistic encounters, and
female mate choice in the house cricket, Acheta domesticus (Orthoptera: Gryllidae).
Journal of Insect Behavior. v. 10, n. 4, 1997, 557 – 570.

NISCHK, F.; OTTE, D. Bioacoustics, ecology and systematics of Ecuadorian
rainforest crickets (Orthoptera: Gryllidae: Phalangopsinae), with a description of four
new genera and tem new species. Journal of Orthoptera Research, v. 9, 2000, p.
229 – 254.

OTTE, D.; ALEXANDER. R; D. The Australian crickets (Orthoptera: Gryllidae).
Monograph 22. 477. Academy of Natural Sciences. v. 22, n. 477, p. 193. 1983

OTTE, D. Evolution of cricket songs. Journal of Orthoptera Research. v. 1, 1992, p.
25 – 49.

PHILLIPS, L. L.; KONISHI, M. Controlo f agression by singing in crickets. Nature, v.
241, n. 5, 1973, p. 64 – 65.

PIERCE, G. W. The songs of insects: with related material on the production,
propagation, detection and measurement of sonic and supersonic vibrations.
Harvard Unid. Press: Cambridge, Mass, 329, p. 1948.

86

PLAVCAN, J. M.; SCHAIK, C. P. V. Intrasexual competition and canine dimorphism
in Anthropoid Primates. American Journal of Physical Anthropology, v. 87, 1992,
p. 461 – 477.

PRADO, R. Reproductive behavior of Eidmanacris corumbatai Garcia (Orthoptera:
Phalangopsidae). Ecology, Behavior and Bionomics, v. 35, n. 4, 2006, p. 452 –
457.

RIDLEY, M. Evolução. 3.ed. Porto Alegre: ArtMed, 2006. 752.

SHAW, K. L.; KHINE, A. H. Courtship behavior in the Hawaiian Cricket Laupala
cerasina: Males provide spermless spermatohpores as nuptial gifts. Ethology, v.
110, 2004, p. 81 – 95.

SIMMONS, L. W. Inter-male competition and mating sucess in the field cricket,
Gryllys bimaculatus (De Geer). Animal Behaviour, v. 34, n. 2, 1986, 567 – 579.

SIMMONS, L. W. Female preferences for acoustic and olfactory signals during
courtship Male crickets send multiple messages. Behavioral Ecology, v. 24, n. 5,
2013, p. 1099 – 1107.

SOUZA-DIAS, P. G. B.; BOLFARINI, M.; NIHEI, S. S.; DE MELLO, F. A. G.
Endecous apterus: A new species of cave cricket from Northeast Brazil, with
comments on the use of subterranean habitats by Luzarinae crickets (Orthoptera:
Grylloidea: Phalangopsidae: Luzarinae). Zootaxa, v. 3784, n. 2, 2014, p. 120 – 130.

SOUZA-DIAS, P. G. B.; SZINWELSKI, N.; FIANCO, M.; OLIVEIRA, E. C.; DE
MELLO, F. A. G.; ZEFA, E. New species of Endecous (Grylloidea, Phalangopsidae,
Luzarinae) from the Iguaçu National Park (Brazil), including bioacoustics, cytogenetic
and distribution data. Zootaxa, v. 4237, n. 3, 2017, p. 454 – 470.

TREGENZA, T.; WEDELL, N. Definitive evidence for cuticular pheromones in a
cricket. Animal Behaviour, v. 54, n. 4, 1997, p. 979 – 984.

ULAGARAJ, S. M.; WALKER, T. J. Phonotaxis of crickets in flight: Attraction of male
and female crickets to male calling songs. Science, v. 182, 1973, p. 1278 – 1279.

87

WALKER, T. J. Factors responsible for intraspecific variation in the calling songs of
crickets. Evolution, v. 16, 1962, p. 407 – 428,

WALKER, T. J.; RENTZ, D. C. Host and calling song of dwarf Oecanthus
quadripunctatus Beutenmuller. The Pan-Pacific Entomologist, v. 43, n. 4. 1967, p.
326 – 328

WALKER, T. J.; MASAKI, S. Natural History. In: In: HUBER, F.; MOORE; T. E.;
LOHER, W. Cricket behaviour and neurobiology. Cornell University, United States
of America, 1989. p. 1 – 42.

ZEFA, E. Comparison of calling songs in three allopatric populations of Endecous
itatibensis (Orthoptera, Phalangopsinae). Ilheringia. Série Zoologia, v. 96, n. 1,
2006, p. 13 – 16.

ZEFA, E.; MARTINS, L. P.; SZINWELSKI, N. Complex mating behavior in
Adelosgryllus rubricephalus (Orthoptera, Phalangopsidae, Grylloidea). Ilheringia.
Série Zoologia, v. 98, n. 3, 2008, p. 325 – 328.

ZEFA, E.; MESA, A.; MARTINS, L. P. New Brazilian species of Endecous Saussure,
1878: Phallic sclerites, calling song and tegmen morphometry (Orthoptera:
Grylloidea: Phalangopsinae). Entomological Science, v. 13, 2010, p. 150 – 155.

ZHANTIEV R.D. Bioacoustics of Insects. Moscow University Press, Moscow, 1981.
256 pp.

ZUK, M.; REBAR, D.; SCOTT, S. P. Courtship song ir more variable than calling
song in the field cricket Teleogryllus oceanicus. Animal Behaviour, v. 76, 2008, p.
1065 – 1071.

