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INTRODUÇAO

/

As bromeliáceas compreendem quase duas mil espécies,
em sua maioria representadas por plantas de folhas r{gidas
dispostas
em roseta. TAKHTAJAN (1969) as considera como um dos

elementos

mais carac terís Licos da flora neotrópica, por estarem suas

espécies.

restritas à América Tropical à exceção de Pilcairnia feliciana (A. Che~1àl) Harms et Mildbr, endêmica da Guiné.
SMITH (1974) considera que as bromeliáceas apresentam
trés centros importantes de diversificação: os Andes, com

extensões

em direção ao México e índias Orientais, o Planalto das Guianas e

o

leste do Brasil. No leste brasileiro está o centro da subfamÍlia Bromelioideae, tendo nesta área ocorrido também uma radiação da subfamília
TiUa,ndsioideae com a diferenciação do g&zero Vriesia. Nas subfamílias Bromelioideae e Tillandsioideae encontramos as espécies

com

maior capacidade de acumular água e detritos entre a bainha das folhas.
Me WILLIA.ivIS (1974) considerou como ep{fitos

facultati-

vos a maioria das bromeliáceas capazes de acumular água, podendo
correr .

o-

essas sobre rochas ou como formas terrestres. Nessa cate-

goria temos representantes dos gêneros .Aechmea, Billbergia,

Canis-

trum, Catopsis, Neoregelia, Quesnelia e muitas espécies de Vriesia.
A evolução das bromeliáceas no sentido de apresentarem
um reservatório de água propiciou a formação de um ambiente ecológico que foi colonizado por representantes de diversos ramos zoológicos,
incluindo Protozoa, Plathyelminthes, Aschelminthes, Arthropoda, Anne
lida, Mollusca e Chordata, entre outros.
PICADO (1913) considera o que denmninou "habitat-bromélia", composto por um "terrário", formado a partir dos detritos acu
mulados entre as bainhas das folhas velhas que deixam de acumular á-

. $.
gua, e um "aquário" representado pelo tubo central e folhas adjacentes,
cada uma das quais limitando uma porção de água particular.
Entre os componentes da fauna habitante das

bromeliá-

ceas figuram frequentemente os anfíbios anuros, que utilizam

essas

plantas quer como refúgio quer como criadouro de suas larvas.
Em nossas observações temos constatado que certas es pécies de anuros usam as bromeliáceas acidJntalmente como abrigo enquanto outras as tem como rejÚgio obrigatório. No tocante ao local

de

criação das larvas, no entanto, parece haver uma dependência entre cer
tos anuros e as bromeliáceas, não parecendo constituir o aquário

do

"habitat-brornélia" jamais um criadouro acidental.
Na presente dissertação pretendemos estudar os tipos de
relacionamento entre an:uros e bromeliáceas, nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, fornecendo alguns dados sobre as espécies envolvidas e reunindo elementos que permitam uma mais fácil identificação dos girinos que ocorrem em bromeliáceas nessa região do Brasil.
A restrição de nossos estudos a apenas dois es fados

do

sudeste brasileiro foi devida à limitação de tempo e a maiores facilidades de acesso para a realização dos trabalhos de campo.
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REVISAO BIBLIOGRl-fFICA
Com relação às associações entre a~uros e bromeliáceas,
nos estados do Rio de JaneirÓ e Espírito Santo, várias refere1icias po-

dem ser encontradas na literatura.
WIED (1824, 1825) descreve os hábitos bromelícolas
urn·

de

hilÍdeo do Espírito Santo que considerou como uma nova espécie,que

denominou Hyla luteola.
MULLER (1879) apresenta alguns dados sobre as

larvas

de uma pequena espécie de anuro, por ele atribuída incertamente ao ge"'nero Hilodes, que mos trava ovos aderidos ao dorso e tinha sido

captu-

rada em bromeliáceas.
C UENOT (1893) menciona Hyla luteola Wied como

espécie brasileira que deposita ovos na água acumulada em

uma

bromeliá-

ceas, sendo esse o ambiente em que ocorre o desenvolvimento dos girinos.
GOELDI (1895) faz observações sobre a biologia de Hyla

-

goeldi Boulenger, um pequeno hili<ieo coletado em bromeliáceas do genero Bilbergia.
BOULENGER (1895) tece novas considerações sobre

as

l.arvas de Hyla goeldi Boulenger.
SAMPSON (1900), em uma revisão sobre os modos aberrantes de desenvolvimento em anfíbios anuros, discute os dados disponíveis na literatura sobre a biologia de Hyla goeldi Boulenger.
MIRANDA RIBEIRO (1920) descreve Coelonotus fiss'ilis e
informa que as femeas dessa espécie apresentam um saco dorsal envol-

. 5.

vendo c01npletamente os ovos. No que se refere a Hyla goeldi Boulenger,
propõe a criação de um novo gênero, Fritzia, para incluir essa espécie. Em trabalho posterior (MIRANDA RIBEIRO, 1926) é descritaFlectonotus ulei, uma espécie de hilÍdeo que tambéni possui um saco dorsal
envolvendo os ovos.
/

A respeito de Dendrophryniscus brev·i pollicatus Jiménez
de la Espada, A. LUTZ (1932) assinala ser essa espécie habitante
de
bromeliáceas das serras litorm1eas próximas à cidade do Rio de Janeiro. Esse autor encontrou uma desova e também girüws na água, acuniulada em gravatás. Suas observações indicaram um periÓdo de desenvolvimento de cerca de trinta dias.
MELLO LEITAO (1937) propõe um novo nome

genérico,

Fritziana, para incluir Fritzia goeldi (Boulenger), fornecendo ainda algumas observações sobre a biologia dessa espécie.
MYERS (1946) refere-se a Hyla cuspidata A. Lutz e Hyla
perpusilla Lutz & Lutz como ocupantes de bromeliá.ceas; no caso da segunda espécie afirma ser esse também o local de criação das larvas. No
mesmo trabalho assinala hábitos bromelícolas para Hyla nigromaculata
(TschwJ,i) e Aparasphenodon brunoi Miranda Ribeiro, indicando as bromeliáceas como local de criação de Dendrophryniscus brevipollicatus Ji
ménez de la Espada.
B. LUTZ (1947) fornece uma série de dados sobre

Hyla

goeldi Boulenger, especialmente observações relacionadas com a presença de vitelo, número de ovos e eclosão das larvas.
LYNN & B. LU'[Z (1947) descrevem a biologia de Eleutherodactylus nasutus A. Lutz, espécie carn desenvolvimento direto,

e

registra serem os ovos depositados nos detritos acumulados nas folhas
externas das bromeliáceas.
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B. LUTZ (1948) abordando o jJroblema da ontogenese modificada em anfiÔios anuros, refere-se à utilização de bromeluíceas como local de desenvolvünento de girinos, quer em formas em que o período larvar é abreviado graças às reservas de vitelo,
quer
,

naquelas

em que essa adaptaçaõ não aparece. As espécies desse Último

g'rupo

são "hilas" de peque1W porte e de número reduzido de ovos.
CARVALHO (1949) fornece dados sobre Ikndrophryniscus
brevipolUcalus Jiménez de la Espada, indicando uma preferencia, dessa
espécie por bromeliáceas do genero Nidularium, particulannente
N.
purpureum Beer. Juntamente com as larvas de Dendrophryniscus f;ram
encontradas larvas de Hyla goeldi Boulenger, que segundo aquele autor,
não competem por alimento com as de D. brevipollicatus Jiménez de la
Espada por possuírem, aquelas, uma reserva de vitelo suficiente para
a complementação do período larvar.
BOKERMANN (1950) propõe um 1wvo nome genérico, NotoLheca, para Coelonotus fissilis Miranda Ribeiro, fornecendo algumas
observações sohre a reprodução dessa espécie.
B. LUTZ (1954) assinala o encontro de Hyla trapicheiroi
B. Lutz, BrachycepJzalus ephippium (Spix) e Hyla circundata Boulenger
em bromeliáceas, sendo essa ocupação acidental, o que, segundo

essa

autora, não ocorre com Hyla albofrenata Spix que é encontrada com frequência, em grandes plantas do gênero Vriesia. Hyla perpusilla Lutz &
Lutz e Dendrophryniscus brevipollicatus Jiménez de la Espada são cita,dos como espécies cujas larvas se desenvolvem na água acumulada en
tre as folhas dos gravatás, o mesmo ocorrendo com os girinos de Hyla
goeldi Boulenger. Coelonotus fissilis {Miranda Ribeiro),

Flectonotus

ulei Miranda Ribeiro e Hyla goeldi Boulenger são consideradas,
nesse trabalho, como pertencente a um mesmo gênero, sendo o

ainda
nome

Flectonotus o aplicável por questões nomenclaturais. Aechmea nidicaulis é indicada como a bromeluícea er11, que F. goeldi foi coleta~o

corn

maior frequencia, São também citadas como ocupantes de bromeliáceas

as seguintes espécies: Trachycephalus nigromaculatus Tschudi,

Ap_a-

rasphenodon brunoi lvliranda Ribeiro e Amphodus luteolus (Wied).
COCHRAN (1955) indica para !fj!Jg goeldi Boulenger

a

presença de uma bolsa dorsal que abriga os ovos, sendo as larvas liberadas na água acumulada e'J!l bromeliáceas onde também são

encontra-

dos os girinos de Nototheca fissilis (Miranda Ribeiro) e de Dendrophryniscus brevipollical:us Jiniénez de la Espada.
IZECKSOHN (1959) descreve Hyla truncat:a,

'informando

ter sido a espécie coletada em bromeliáceas epÍjit:as.

GRIFFITHS & CARVALHO (1965) figuram as larvas
Hyla goeldi Boulenger e Nototheca fissilis (Miranda Ribeiro),

de

tecendo

considerações sobre a variação de alguns de seus caracteres.
BOKERMANN (1966 a), estudando o genero

Phvllodytes,

descreve duas novas espécies, P. tuberculosus e P. acuminatus,

que

apresentam hábitos estritamente bromelicolas. São descritas as larvas
de P. luteolus (Wied) e de P. tuberculosus Bokermann.
BOKERlvlANN (1966 b) assinala a presença de Hyla cuspidata A: Lutz em bromeliáceas bem como Phrynohyas mesophea (Hensel)
que ocupava plantas localizadas no alto das árvores, sendo sua presença evidenciada pelo canto. Essa iÍltima espécie foi observada desovando

em brejos.
BOKERlvJANN (1966 c) considera Flectonotus ulei Miranda Ribeiro sinânimo de Flectonotus fissilis (Miranda Ribeiro).
BOKERMANN (1967) apresent:a o sonograma do canto

de

Hyla albofrenata A. Lutz que informa ter ouvido, na maioria das oportunidades provindo de bromeliáceas ep{fitas.
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B. LUTZ (1968) indica serem as bromeliáceas o refúgio
eventual de Drv01nelictes oroplzyla Lutz & Lutz, e local ele

desenvolvi-

mento das larvas de Amplwdus luteolus (Wiecl)~ Flectollotus ulei Miranda Ribeiro, Fritzimza ,goeldi (Boulenger) e Notolheca fi.ssilis

(lvliranda

Ribeiro). São ainda mencionadas com,o espécies que procuram

abrigo

em bromeliáceas: Trachyceplzalus nigromaculatus Tschucli, Aparasphe-

nodon brwwi Nliranda Ribeiro e Opis todelphis fissipes (Boulenger).
lVIARTIN & WATSON (1968), analisando dados ele
gia corno subsídios na delim,itação de gêneros de Hylidae,

biolo-

registram,

com base em bibliografia, a criação de larvas ele Phyllodytes

luteolus

(Wied) em bromeluíceas.
LYNCH (1971) fornece algunias informações sobre a larva de Crossodactylodes pintai Cochran, indicando a ocupação de bromeliáceas por esse girino.
IZECKSOHN (1971) tece considerações acerca da distribuição e exigencias ecológicas de Hyla truncata Izecksohn, espécie que
esse autor encontrou sempre associada à bromeliácea Neoregelia . cru~n

ta.
B. LUTZ (1972) acrescenta às espécies associadas a bro
meliáceas, mencionadas em seus trabalhos anteriores, um

Eleuthero-

dactylus que ocorre em Itatiaia e em outras cadeias niontanhosas

em

altitudes elevadas e usa essas plantas como refÚ,gio.
IZECKSOHN & CRUZ (1972) esclarecem ser a larva figurada por CARVALHO (1949) o girino de Hyla perpusilla Lutz & Lutz e
não o de Dendrophryniscus brevipollicatus Jiménez de la Espada,

que

descrevem juntamente com a larva de D. leucomystax lzecksohn,

uma

espécie com girinos de poça.
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IZECKSOHN & ALBUQUERQUE (1972) informam que

a

desova de Eleufherodactvlus venancioi B. Lutz é realizada em bromeluiceas, apresentando a espécie desenvolvimento · direto.

B. LUTZ (1973) considera duas sub .:.espécies de !fyla pe:_
pusilla Lutz & Lutz : a forma típica restrita às baixadas e Hyla

p_erpu-

silla !:!.. -signafa que é uma forma de altitude. Apresenta uma descrição
da larva da subespécie típica, indicando que anzbas são luzbitantes estri-

tos de bromeliáceas. No mesmo trabalho são atribuídos hábitos bromelíc.olas aos seguintes anuros: Hyla claresigtuzta Lutz & Lutz, Hyla clepsydra A. Lutz, Hyla albofre1uzta A. Lutz, Hyla ha:ii:j Barbour,

Hyla

craspedospila A. Lutz, Hyla rubra alter a B. Lutz, Hyla duartei B. Lutz,
Hyla aurata (lVied), Hyla cuspidata A. Lutz, Hy.,Za cathar inae trapicheiroi B . Lutz e Hyla truncata Izecksolzn.

1\rIA TERIAL E ME TODOS
A obtenção de dados sobre anfiÔios anuros associados às
br01neliáceas, bem como a coleta de exemplares, exigiu-nos a realização de excursões a localidades do Estado do Rio de Janeiro e do Estado do Espfrito Sento que sabíamos ser relativamente ricas em gravatás.
A ocorrência de anuros foi inves ligada em bromeliáceas
que faziam parte de duas /armações vegetais: a restinga e a mala.

As

restingas, visitadas no Es(,ado do Rio de Janeiro, incluiram os seguintes locais: Recreio dos Bandeirantes, Grumari e Ponta Negra; no Eslndo do Espírito Santo visitamos a localidade de Ponta da Fruta,

muni-

cípio de Vila Velha. As matas incluíram, no prirneiro estado, o Parque

Nacional da Tijuca, o Parque Nacional de Itatiaia e Tinguá; no

segundo

es fado colecionamos nos municípios de Santa Tereza e Linhares.
Em algumas oportunidades a presença de certos anuros
foi evidenciada pela emissão do canto. A atribuição da voz a uma espécie particular foi-nos possível pela presença, durante essas excursões,
de colegas que, por a terem ouvido em ocasiões anteriores, puderam es
Labelecer tal relação. A identificação dos adultos foi feita recorrendo à
bibliografia e à comparação com o material depositado nas coleções Eugênio Izecksohn e do Museu Nacional.
As técnicas utilizadas foram as usuais em estudos

que

envolvem anfíbios anuros, em especial no que diz respeito a suas

lar-

vas.
Parte dos girinos colecionados foi imediatamente fixada
emformol a 5 %, lÍquido no qual são também conservados, e parte man
Lida, sob condições de laboratório, até o término do seu ciclo
permitindo dessa forma a identificação dos girinos envolvidos.

larvar,

.11.
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exame e desenho do material estudado foi feito com

o

auxÜio de microscópio estereoscópico (}VILD ivl -5) provido de ciniara
clara, sendo os giri;ws mantidos sob ZÍquido, eventualmente presos

a

"placas de petri" com parafina, durante essas etapas.

As medições foram realizadas utilizando-se compasso de
,.

precisão sendo as medidas nele registradas lidas com o auxÍlio de regua provida de V'3rnier com aproxirnação de um décimo de
milfmetro.
Foram tomados àe cada girino, quando possível, o comprimento total e
o comprimento do corpo, a alt:ura máxima da cauda, a altura máxima do
corpo, a largura do corpo, a distância entre as Órbitas, a distância entre as narinas e os olhos, a dis Lância da narina à ponta do focinho

bem

c01no o diâmetro ocular.
Os es t:á,gios indicados, quando das descrições das larvas,
seguem o proposto por LIMBAUGH e VOLPE (1957) e GOSNER (1960),
sendo as tabelas estabelecidas por esses autores compatíveis com

as

características do material trabalhado à exceção daquelas larvas

em

que a presença de grande quantidade de vitelo propicia um desvio do cur
somais generalizado dos eventos pós embrimuírios, fato este já indicado anteriormente por IZECKSOHN e CRUZ (1972).
O

material estudado está depositado nas seguintes

cole-

çoes:
EI -

Coleção Eugênio Izecksohn, depositada na Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro, Municfpio de ItaguaÍ,
Estado do Rio de Janeiro .

MN -

Coleção do Museu Nacional, depositada no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Município
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
A indicação da área de ocorrência das espécies conside-

radas es úÍ baseada nas coleções acima cita,das e nos daq,os
pelas referências bibliográficas disponíveis.

fornecidos

RESULTADOS Nossos trabalhos de campo resultaram no encontro

de

algumas espécies de anuros refugiados ou se reproduzindo em bromeliá
ceas, como sejam :
Família Bufonidae
Bufo granulosus pygniaeus Myers & Carvalho
Um exemplar foi observado refugiado em Neoregelia cruent.a (R. Grahan) L. B. Smith, em Barra de São João,

Estado

do Rio de Janeiro. Alguns exemplares, contudo, foram encontrados em
pequenas cavidades 1w solo em, Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro.
Dendrophryniscus brevipollicatus Jiménez de la Espada
Diversos jovens e adultos foram observados em
bromeliáceas e em Dracaena sp., 1w Parque Nacional da Tijuca, Estado do Rio de Janeiro.
Família Leptodactylidae
Crossodactylodes pintai Cochran
Muitos adultos e jovens foram por nós coleciona-.
dos em Santa Tereza, Estado do Espírito Santo, sempre dentro de bromeliáceas (Aechmea sp. e Bilbergia sp.).
Família Hylidae
Aparasphenodon brunoi Miranda Ribeiro
Os adultos dessa espécie têm sido encontrados SeJ'!!:.
preocupando o tubo central de bromeliáceas, quando em repouso.

Os

jovens, entretanto, foram observados dormindo em folhas laterai.s

de
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bromeliáceas e mesmo em folhas novas enroladas de marantáceas. Nos
sas observações foram feUas em restingas (Grwnari, lvlarambaia, R J;
Vila Velha, ES) e em mata de baixada (Linhares, ES).
Flectonol:us fissilis (Miranda Ribeiro)
Indivíduos sempre refugiados em bromeliáceas ,ob
servados em Tinguá, (RJ) e Santa Tereza (ES). De uma femea

adulta,

com ovos na bolsa dorsal, capturada nessa Últinia localidade obtivemos

uma larva e diversos enibriões que não completaram o desenvolvimento.

Flectonotus goeldi (Boulenger)
Indivíduos sempre refugiados em

bromeliáceas,

observados em Itatiaia (RJ) e Santa Tereza (ES). Desta Última localidade, além de diversas larvas bromelícolas, colecionamos dua.s ferneas
com ovos no· dorso que nos proporcionaram a obtenção de 10 e 11
vas, duas das qua,is mantidas sob condiço-es de laboratório até a

larmeta-

morfose.
Gas trotheca fiss ipes ( Boulenger)
Tanto os adultos como os jovens observados dessa
espécie foram sempre encontrados dentro de bromeliáceas, Quesnelia
quesneliana (Bronjen) L. B. Smith, quando em repouso. A espécie

foi

por nós constatada em região de restinga no munic{pio de Vila Velha,(E~,
de onde obtivemos exemplares, e no munic{pio de Linhares (ES),

onde

apenas ouvimos sua voz característica provindo de gravatás no alto

de

árvores. Uma fêmea foi capturada com ovos na bolsa dorsal e

outra

quando acabava de liberar em uma bromeliácea seus filhotes já

provi-

dos de patas e com as caudas praticamente absorvidas.
Hyla albofrenata A. Lutz
A ocorrencia dessa espécie sempre em gravatás
ep{fitos, foi por nós registrada através de sua voz característica, ouvida muitas vezes no Parque Nacional da Tijuca e em Tinguá, (RJ}.

Cria-
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mos até a metamorfose girinos dessa espécie, obtidos em córregos

no

Parque Nacional da Tijuca.

Hy!a cuspidata A. Lutz
Colecionada diversas vezes ~m bromeliáceas
restingas, onde juntamente c01n Hyla rubra altera B. Lutz

de

constit:uem

talvez os a1iuros mais abundantes. Cons latada t:ambém em outros

am -

bientes, seus lzab ~tos de desova em poças no solo são evidenciados pelos
congressos reprodutivos nesses locais. Não a encontramos até o
sente, refugiada em outros abrigos que não as bromeliáceas.

pre-

Hy la, perpusilla Lutz & Lutz
Sempre obtida em bromeliáceas onde também colecionamos suas Za,rvas. Registrada tanto em restingas como em matas.
Colecionam.os essa espécie em Grumari, Recreio dos Bandeirantes, Pon
ta Negra e Tinguá (RJ).
Hyla rubra altera B. Lutz
Obtida t:anto em bromeliáceas como em plantas de
outras famÍlias. Observamos adultos em atividade reprodutiva sempre
em poças ou brejos, indicando seus hábitos de criação nesses

ambien-

tes. Conseguimos exemplares em diversas localidades litorâneas

dos

estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espirita Santo.
Hyla similis Cochran
Essa espécie que constantemente invade as residências nas zonas rurais de baixada do Estado do Rio de Janeiro,

tem

sido por nós encontrada eventualmente em bromeliáceas. Como a anterior desova em brejos.
Hy la trunca ta Izecksohn
Obtivemos dois exempla,res em Neoregelia cruen-
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ta (R. Gralzan) L. B. Sniith, na Restinga de Marambaia ( RJ ).

Trachycephalus nigromacuwlus Tschudi
Encontramos um exemplar adulto dessa

espécie

em bromeliácea em u:ma restinga próxima a Vila Velha (ES). Em, bromeliáceas mantidas em minha residência, em Pedra de Guaraliba ( RJ ),
por diversas vezes constatei jÓvens de T. nigromaculaLus Tschudi refttgiados.
Phrynohyas mesophaea (Hensel)
CO'n.3tatamos a ocorrência dessa espécie em bronieliáceas epÍjitas através de sua voz característica, no munic{pio

de

Linlzares ( ES ).
Phyllodites luteolus ( Wied)
Muitos adultos, jovens e larvas foram observados,
sempre em bromeliáceas (Vriesia procera var. rubra L. B. Smith
Aechmea ligulata (L.) Baker) em restinga no município de Vila
(ES).

e
Velha

DISCUSSAO

Tt/Jos de Associação entre Anfíbios A1utros e Bronieliáceas nos Estados do Rio de
----

Janeiro e Espírito Santo.
Diversos anfiDios anuros aparecem associados a grava-

tás sob diferentes aspectos que implicam em uma adaptação -m orfológi-

ca, fisiológica ou etolÓgica df:.· gráu variável .
No período de estiagem, as bases das folhas das bromeliáceas, pela reserva de água acumulada, pelos detritos aí reunidos

e

pela proteçaõ devida à própria disposição das folhas, oferecem um ambiente ziniido ocupado eventualmente por uma série de espécies de anuros. Tais espécies podem ser consideradas como bromelícolas eventuais.
Independentemente desse período crítico, aliás não mui-

to marcado na região geográfica que nos interessa, outras espécies são
encontradas durante todo o ano em bromeliáceas que, provavelmente, oferecem nesse caso uma proteção contra predadores e um potencial de
alimento apreciável pelo grande número de artrópodes que aí são encon
trados. Essas espécies procuram, por ocasião de seu período reprodutivo, outros ambientes em que irão desovar. Espécies com esse tipo de
dependência podem ser consideradas como bromelícol,as obrigatórias.
Outros anuros dependem de brorneliáceas como ambiente
propício para sua reprodução e são aqui consideradas como

espécies

brmnelígenas. Nesta categoria· podemos encontrar divwrsos modos

de

utilização das bromeliáceas. Em Gastrotheca jissipes (Boulenger), conzo provavelmente deve ocorrer com as demais espécies congé'neres do
sudeste e sul brasileiros, os embri.Ões se desenvolvem em uma
1w

dorso da fêmea e são liberados, nas brorneluíceas, como

bolsa

pequenas
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'BCas com a cauda praticamente absorvida. Em Eleutherodactylus
tus A. Lutz e Eleullzerodactylus venancioi B. Lutz o desenvolvi
é também direto, -rn as os ovos são depositad.,os entre as folhas de
atás (LYNN & LUTZ, 1947; IZECKSOHN & ALBUQUERQUE,1972).
ecto11oh1s fissilis (lvliranda Ribeiro) e Flectonotus goeldi (Boulenger),
emelhança de Gasirotheca fissipes (Boulenger), carregmn os ovos no
4orso mas liberam, nas brmneliáceas, girinos que possuem grandes -r:i
servas de vitelo e que, provavelmente, não necessitmn ingerir alimen
'los. Dendrophrvniscus brevipollicatus Jiménez de la Espada, possui

i

gualnzenle larvas com grande quantidade ele vitelo, mas desova nas bro meliáceas. Hyla Pi!:!J2usilla Lutz & Lutz, Plzyllodytes luteolus (Wied) e
Crossodactvlodes pintai Cochran também desovam, em bromeliáceas po
rém suas larvas não possuem reservas suficientes e são obrigadas
a
procurar ali1'nento.
Podemos assim agrupar as espécies de amwos associa
dos às brorneluíceas, na região estudada, dentro das seguintes catego
rias:
1. Espécies bromelícolas: aquelas que podem ser

en

contradas em bromeliáceas, sem que a ews estejam associadas por qual
quer aspecto de seu ciclo reprodutivo.

1.1. Bromelícolas eventua is: formas que são

en-

contradas, com frequé'ncia, em outro tipo de refúgio. Aí teríamos: Bufo

grmzulosus pygmaeus Myers & Carvalho, H'J!lg rubra alterq B.

Lutz,

Hyla sinzilis Cochran, Phrynohyas mesophea (Hensel), Tracltycephalus
nigromaculatus Tschudi, Sphaenorhynchu.s orophylus Lutz & Lutz, Hyla
duartei B. Lutz, fula catharinae trapicheiroi B. Lutz, Hyla. circundata
Boulenger, Brachycephalus ephiM?ium. (Spix), etc . •
1. 2. BromelÚ:olas obrigatÓ'Fias: espécies que
sar de se reproduzirem em outros locais, sempre se refugiam em
meliáceas. Representariam esse grupo: AparasphenodO'Y':_ bruno�
randa Ribeiro, Hyla albofrenata A. Lutz, Hyla cuspidata A. Lu.tz e

ape
bro lvli
!fvla
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--~::;at;.;;:a Izecksohn, e provavelmente Hyl,a clarcsignata A. Lutz,
.,.~~d;.;.ri~a A. Lutz e

!!J!.1!!: r:raspedospila A.

Hyla

Lutz.

2. Espécies bromelígenas : aquel,as em, que a

mentação do ciclo 'Yeprodutivo está, de alguma forma,

na,

comple-

dependência

4e bromeliáceas.
2.1.

Br01nel{genas com desenvolvimento direto
2.1. 1.

sa

Espécies com bolsa dorsal onde se pas-

todo o desenvolvimento. Incluem-se nesse grupo Gas trotheca

fissi-

pes (Boulenger) (Est. Ia, b) e provavelmente as demais espécies do gê-

nero que ocorrem no sul e sudeste do Brasil.
2. 1. 2.

Espécies que deposit;am ovos entre

folhas das bromeliáceas. Envolvem Eleutherodactylus nasutus A.

as
Lutz

(Est. lia) e Eleutherodactylus venancioi B. Lutz (Est. Ilb).
2. 2.

Bromelígenas com fase larvar livre
2. 2.1.

Espécies com ovos providos de grande

quantidade de vi te lo.

2. 2. 1 ..l . Ovos mantidos no dorso da f ê
mea; girinos liberados em estágio avançado. Podem ser colocados nes se grupo: Flectonotus fissilis (1\lliranda Ribeiro) (Est. II c) e .Flectonoius

goeidi (Boulenger) (Est. Ild).
2.2.1.2.

Ovos depositados ntis brome-

liáceas, girinos liberados em estágio primitivo. Uma Única espécie:
Dendrophryniscus brevipollicatus Jiménez de la Espada (Est. III a).
2. 2. 2.

Espécies que desovam em br01neliáceas

e cujos girinos necessitam obter alimento. Estão incluídos nessa categoria: Crossodactylorles pintai Cochran (Es t. Illb), Hyla p__erpusilla Luiz.
&Lutz (Est. IIIc), Phyllodytes luteolus (Wied) (Est. Illd).

Girinos Brom elÍColas
Tendo em vista que as la.rvas de an}Íbios anuros são

um

componente im,portante da fauna de bromeliácea,s ~ apresentamos
uma
descrição elos girinos de espécies bromelÍgenas que ocorrenz na região
a que nos restringimos, bmn cmno -uma chave /Jara a identificação dessas larvas, além, de algumas considerações sobre as espécies envolvidas.

Dendrophryniscus breviP,ollicatus Jiménez de la Espada
(Figs. 1 -4)

O Único lote de larvas de Dendrop_Jgyniscus bre-vibollicq-

tus Jiménez de la Espada de que pudemos dispor está representado pelo

material colecionado por A. L. de Carvallw em Angra dos Reis. (lv1N s/n 0.
Esse material serviu de ba,se a descrição de girino de D. brevipollicatus
Jiménez de la Espada apresentada por IZECKSOHN & CRUZ (1972) que

é aqui transcrita jJor não acharnws necessário acrescenta?" qualquer no
vo dado ao exposto por aqueles autores.
"Descrição do gi'rf.no -

Corpo: 4, 4mm, comprimento tg_

tal: 11, 7mm. Corpo oval, algo cintado, medindo 38 %do
comprimento total. Focinho redondo. Narinas relat'ivamente pequenas, medindo um terço do diâmetro ocular
'
separadas dos olhos por duas vezes seu diâmetro e sepa-radas entre si por espaço igual a quatro vezes o seu diâmetro. ·Olhos relativamente pequenos, em posição anterior, um tanto laterais.
Espiráculo ventro -lateral, sinistro, localizado
entre o terço médio e o terço posterior do corpo.
Boca pequmia, ventral, bilobada lateralmente ,

1

1)

2 mm

/

,-:-_,,H •••••.. •• ....... w ...

...

(ª"\
... ,

4

1

0,5 mm

)
1

I
I

Girino de DendroPhryniscus breviPollicatus Jiménez de la Espada - Fig. 1: vista lateral; fig. 2: vista dorsal; fig. 3: vista ventral; fig, 4 :
boca. (copiado de IZECKSOHN & CRUZ, 1972),
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com papilas afJenas laterais, disposta em w11.a Única série. l!Iaxila e marulÍbula débeis, com serrilhado fi1w. lVlaxila sem dente mediano. Dentes em pilhas relativamente
espaçadas, dispostas em duas filas anteriores ao bico é
lre"'s pos feriares, sendo a segunda fila anterior interrom pida no nieio.
Tubo anal com abertura mediana

e

apresentan-

do pequena crista ventral niecliana em sua base.
lVIembrana caudal superior apresentando

es -

treitarnento ao nível do tubo anal. Extremidade caudal
romba.
O

mm

maior girino, no material est:udado, media 5

de corpo e 12,4mm de camprimento total, e repre-

sentava o estágio 37,.'. (Transcrito de IZECKSOHN

&

CRUZ, 1972).
Comentários:
--------

!!_. brevipollicatus Jiménez de la Espada é, aparentemen-

te, um elemento da fauna associada à lvlata Atlctnlica, ocorrendo em altitudes variáveis e parecendo preferir bromeliáceas de tubo longo. Esta
espécie tem ocorre"'ncia registrada para os estados do Rio de ,Janeiro,
Espírito Santo e São Paulo.
Flectonotus jissilis ( Miranda Ribeiro)
(Fgs. 5 -8)

Girino (EI 55 05) estágio 31, cornpr iniento to tal 14mm; corpo: comprimento 5,4mm, largura 4,2rmn,
altura 3,7mm; altura da cauda 3mm; diân-zetro do

olho

1 mm, dis t.a1zcia entre as Órbitas 1, 5 rnm.

Corpo piriforme; abdômen arredondado distendido

pela

presença de grande quantidade de vitelo; focinho arredondado; olhos colocados em posição dorso -lateral; narinas circulares e voltadas para a
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te. Abertura das câmaras brnnquais rej;resenlada por duas fendas
luz
sendo que na
Cauda representando cerca de 6.l %, do com,primenlo

to-

tal; altura máxima da cauda localizada no terço rrzédio, ligeiramente me

nor do que a altura máxima do corpo. Nadadeiras subiguais; a dorsal
com início posterior ao da ventral em cerca de 1/10 do comprimento da
cauda.
Boca arredondada, pequena, apresentando bico córneo de
senvolvido tendo maxila e ma,zdiuula com serrilhado nítido.

Fileiras

de dentículos córneos ausentes. A margem poste1ior da boca é contor-

nada por uma série de papilas de formato e tamanho algo variáveis;

a

margem interna do lábio inferior apresenta papilas semelhantes porém
menos desenvolvidas e entre essas duas fileiras encontrani-se es trut:u-

ras que le·mbram papilas irregulares, limitadas por sulcos rasos.
A
porção superior da boca apresenta, no exemplar figurado, cinco papi'ltls em sua margem direita e quatro na margem esquerda, sendo algumas dessas aparentemente anastomosadas; esses dois giupos estão separados por um espaço equivalente a 1/3 da largura do bico córneo. Intenul1nente ocorrem ainda duas outras fileiras, a primeira das quais jàr
madas por papilas de dimensões reduzidas, sendo ambas de forma irregular e igualmente interrompi:ias. No espaço que as sepamm encontra
mos uma papila isolada.
A coloração após fixação mostra corpo, musculatura
nadadeiras caudais com uma tonalidade pardo clara uniforme.

e

Nota-se

no ventre uma área branco amarelada determir.ada pela presença de uma grande quantidade de vitelo.

Comentários :
As observações sobre a biologia de F. fissili,s

( IVIiranda

Ribeiro) disponíveis na literatura são bastante escassas. IVIIRANDA RIBEIRO (1920) informa apenas da existência de um.a bolsa dor.sal que en-
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l e a massa de ovos. (13 e 9 01:0s nos exemjJlares de que dispunha).

BOKER11IANN (195 O) indica qu~ a bolsa incubadora doral

é dividida, por dobras dérmicas, em células em cada uma das quais

e aloja um embrião.

GRIFFITHS e CARVALHO (1965) relatam a

existência

de variações no bico córneo e papilas, bem como a presença de espiráculo mediano na larva de ;E. fissilis (lvlirancla Ribeiro} que é figurada.

Coletamos uma Única Jê1nea de F. fi.ssilis (Mirand.a Ri~
beiro) em que eranz visíi eis se·is ovos na bolsa dorsal. Essa
fêmea,
1

ma1úida sob condições de laboratório, propiciou a obtenção de cinco lar_
vas, das quais quatro aparentem ente abortadas, enquanto que um

dos

ovos não se desenvolveu. A massa gelatinosa em. que es lavam incluidos
os ovos foi liberada como um. bloco Único no qual eram perceptíveis

as

cavidades em que se alojavam os ovos.

Os girinos, que eclodiram, em estágio primitivo de

de-

senvolvimento, apresentavam, em três dos exemplares, as brá'nquias
sob a Jonna de dois pavilhões de cada lado do terço anterior do ventre.
Essas larvas apresentavam botões d.,os membros posteriores e em a/Jenas uma delas o bico córneo já es fava formado. O quarlo girino

sentava brânquias externas apenas do lado esquerdo do ventre e o

aprebico

cómeo já estava formado.
Flectonotu.s fissili.s (Miranda Ribeiro) parece ser um elemento da fauna associada à JV!ata AUântica. O material com que trabalhamos procede da Reserva de Nova Lombardia, no m unicipio de

San-ta

Teresa (E. S.). Afemea portando os ovos no dorso estava ab-rigada em
uma pequena bronieluícea do ge12ero Vriesia que crescia praticamente
ao nÍl!el do solo às nzargens de uma estracla que atravessa um
trecho
dessa reserva biológica federal .
..4 área de distribuição conhecida de F. fi.ssilis

( 111i'Yanda

Ribeiro) inclui os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, se exlem!endo provavelmente mais ao sul.

5

5 mm

0,5mm

8

Girino de Flectonotus fissilis (Miranda Ribeiro) (El 5505) - Fig.
5: vista lateral; fig. 6: vista dorsal; fig. 7: vista ventral; fig. 8: boca.
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Flectonoius goeldi (Boulenger)
( Figs. 9 -12)
Girirw (El 5506) estágio 35: coniprimento to-·
tal 19mm; co11Jo: largura 4mm, co11zprimento 7mm, al
t:ura 4mm, altura àa cauda. 4rmn; diâmetro do olho 1 mm,
distância entre as Órbita..c:; 2, 6 mm.
C01-po pirifornie, abdônien arredondado distendido

por.

,,-ànde quantidade de vitelo. Focinho arredondado, ollws colocados dor
so'lateralrnente, narinas circulares e em posição frontal. Espiráculo
ventral localizado na metade anterior do corpo, representado por uma

fenda projetada ligeiramente à esquerda do plmw sagital. Brânquias ex
trmas sob a forma de dois pavilhÕes cujos pedúnculos emergeni sepa
mdamente do espiráculo.
Cauda representando c erca de 2/3 do comprimento total,

com altura máxima localizada logo após o limUe do terço anterior e
equivalente a altura máxima do corpo. Nadadeiras subiguais. Tubo anal
apresentando uma dilatação a que se segue um curto segrnento de menor

diâmetro, onde é visível uma invaginação sob a fo'nna de fenda, sem
que_haja uma abertura verdadeira.
..

Boca arredondada, pequena, apresentando bico corneo
desenvolvido tendo mandíbula. e maxila com serrilhado nítido.
Fileiras de dentículos córneos ausentes. Papilas de tamanho algo i-rregular
distribuida,s em toda a margem posterior da boca, ocorrendo tanzbém na
margem interna do lábio inferior onde, no entanto, são menos desenvol
vidas. Entre essas d:uas fileiras encontra,mos estruturas irr egulares,
semelhantes a papilas, limitadas por sulcos rasos. A porção anterior
da boca apresenta, no exemplar figurado, dois grupos de cinco Pa,iJilas
dispostas simetricamente e s eparadas por um espaço qu.e corresponde a
1/3 do contorno frontal da boca. Interna.mente há uma segunda fileira de
papi!,a,s menores e menos limitadas, igualmente interrompida.
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A coloração em fonnol mostra wn corpo pardo

escuro
em que se nota, como áreas claras, especialmente evidentes 1w ventre,
a presença de vitelo. A cauda apresenta aspecto translúcido com cro
matóforos distribuídos sem, limitar qualquer padrão.
/

Comentários :
estágio em que eclodem as larvas de Flectonotus g02ldi
(Baulenger) tem sido motivo de controvérsias na bibliografia disponível
sobre a espécie; as primeiras informações (GOELDI, 1895) referem a
O

liberação da massa de ovos como um todo e a eclosão das larvas com
membros ante-riores e posteriores, cauda de tamanho mediano e redu
zido, sendo que os jÓvens apresentam reflexo de salto e davam preferen
eia a permanecer fora da água. Esse mesmo autor, no entanto, atribui
a§:. goeldi (Boulenger) as observações relat:adas por Fritz Muller(1819)
em que a eclosão das larvas era descrita como ocorrendo em
que apenas o.s patas eram vis t;as.

estágio

BOULENGER (1895) relata a captura rle um exemplar de
!_. goeldi (Boulenger) com 26 ovos, grandes e amarelados, figura ainda
um girino ao eclodir apresent:ando membros anteriores e pos leriores.
B. LUTZ (1947) indica a eclosão de larvas de F. goeldi
(Boule"nger) apenas com membros posteriores, que podem ou não apre
sentar dedos perfeitamente formados; os girinos teriam ainda brânquias
externas, mesmo reduzidas, e o tubo digestiva repleto de vitelo. A con
clusão do período larvar exigiria de 1 O a 15 dias.
GRIFFITHS e CARVALHO (1965) relatam que, contra
rianzente aos dados disponíveis na bibliografia, o desenvolvimento das
1.arvas de !:_. goeldi (Boulenger) é relativamente longo e se processa des

de um estágio em que estão z)resentes apenas os botões dos membros .fx1i...
teriores. Assinala_m ainda a variação da posiçéio do espiráculo, formato
e serriação do bico córneo e número ele papüas supralabia.ic;, figurando
a larva.
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O

1naterial de que pudemos disjJor refJresentado por duas

fêmeas, respectiva-rnente conz 10 e 11 ovos, nu:rntida..c; em bromeliáceas
sob anzdições de laboratório nwstrau, que os ovos e a niassa gelatfrwsa
em que estão üzc luidos são liberados em conjunto. A liberaçéic dos em..:
briÕes ocorre enz es ÚÍ.gios diversos apresentando as larvas, ao eclodir,
" deformado "pela quantidade de vitelo presente.
Os· seis girinos fixados (EI 550? ), obtidos a partir

da

massa de ovos portada pela fêJnea número 1 apresentavam, qv.anto

ao
espiráculo o seguinte quadro de veriação: em quatro deles o espiráculo

eslava representado por uma fenda situada no lado esquerd(1 da superfí
cie ventral, o limite iuterno dessa fenda coincidindo com a linha sagi
tal; em um dos girinos a fenda era mais cnnpla e, seu limite interno,ul
trapassava a linha mediana tomando o ctSpecto de um sulco raso.
No
sexto exemplar há uma fenda que se localiza transversalmente na ·meta
de anterior da face ventral se extendendo ligeiramente mais à esquerda
do que a direita da linha mediana; em suas extremidades são �isíveis
dois conjuntos de branquias externas, as do lado esquerdo mais projet;a
das.
Nesse grupo de girinos o tubo arl([l se apresenta ccrr,i uma
dilatação em forma de ampola sendo sua abertura representada por uma

fenda estreita do lado direito do segmento que se segue à porção dilat:a
da; em dois dos girinos a abertura era mais ampla e tomava urna posi
ção mediana.
O

segundo lote de girinos que fi:xa,mos (EI 5506), pode ser

dividido em dois grupos : 1w primeiro os exeniplares não

apresentam

brânquias externas; o espiráculo: representado por uma fenda, é mais
amplo em um dos girinos e atinge a linha mediana, enquanto no outro fi

ca totalmente contido no lado esquerdo. Os girinos da segundo grupo a-
presentam brây,..quias exíernas sob a forma de duas campá'nulas que e
mergern dos espiráculos. Esses são representados -j)orumafenda loca
lizada no lado esquerdo e cujo limite interno coincide com a linha me
diana.

/
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Quanío ao tubo anal, nos girinos que apresentavarn bra,i
quias externas, ele não possui,a 1t1na abertura, havendo apenes em um
dos exem,plares wn sulco. Nos exemplares sem brâuquias externas

o

tubo anal era fechado em um deles e no outro apresentava uma abertura
alongada e de posição mediana.
Um lote de girinos ( EI 55 08), em estágio niais avançado
foi colecionado na mesma região que as fêmers anteriormente citadas.
Os 10 exemplares que compreendiam essa anwstra apresentavam,
a
exceção de dois, apenas os rnembros posteriores. O tubo anal se apre
sentava em diversos está.gios de um processo de regressão, sendo visí
vel em dois deles a "ampola" e a abertura em, forma de fenda mediana
em um, deles, e, voltada jJara a direita no outro. O espiráculo, repre
sentado por uma fenda situada no lado esquerdo da metade anterior

da

face ventral do corpo, é bem 1nenos evidente do que nos exemplares em
es tá,gios mais .Primitivos.
Nlantivernos duas larvas de F. goeldi (Bouleri.ger) desde
a eclosão até a metamorfose, exigindo essa evolução, em ambos
os
exemplares, um período de 15 dias, durante os quais os girinos nà-o re
ceberam qualquer tipo de dimento. Nos jÓvens recém -rnetamorfosea
dos era ainda possível observar a presença de u:ma pequena quantidade
de vitelo. Até o período em que a absorção da cauda se fez mais acele
rada os dois exemplares apreseniavam hábitos estritamente aquáticos.
F. goeldi ( Boulenger) parece ser uma espécie caracterís
.,..
tica da FlorestaAtlantica, sendo encontrada em altitudes bastante va
riáveis. O material com que trabalhamos procede da "Reserva do Mu
seu Nacional" no munic{pio de Santa Tereza, Estado do Esph·ito Santo.
O local de colecionamento está represenlado por um.a es -

treita faixa plana entre um rio e uma zona, de mata de encosta aparen
temente pouco alterada. Nes la faixa forani plantadas como epÍfilos di
versos gêneros de bromeliáceas, sendo F. goeldi (Boulenger) obtida no
tubo central alongado de Nidulariuni §.P_ e Bilbergia §P_.

~~~~~~~~~.__:_;~_'_~;- , , , r _._ .
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9

5 mm

12

0.5mm

Girino de Flectonotus goeldi (Boulenger) (EI 5506) -

Fig. 9:

vista lateral; fig. 10: vista dorsal; fig.11: vista ventral; fig, 12: boca.
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A área de dis tribuiçâo de F. go eldi ( Boúleuger) abrange
os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e provavebnente se estende mais ao sul.
O

período reprodutivo parece incluir wna ampla faixa do

ano, sendo provavelmente inibido apenas pela ocorrência de temperaturas excessivmnente baixas.
Hyla pe1pusiUa Lutz & Lutz
( Figs . 13 -16)

Girino (EI 5509) estágio 35: comprimento total 21 mm; dimensões do corpo: largura 5, 0mm,
prirnento 8mm, altura 3,5mm; altura da, cauda

com3mm;

dist:a1ici'.a entre as narinas 1,5mm; distância entre narinas e os olhos O, 9mm; distância entre as Órbit:as 2mln;
diâmetro ocular 1 mm.
Corpo de contorno oval, relativamente alongado; focinho
arredondado; olhos colocados dorsolateralmente; narinas arredondada, e
colocadas a meia dis úincia entre os olhos e a ponta do focinho. Espiráculo laterai, sinistro, siw,ado no terço médio do corpo. Tubo anal localizado à direita e com abertura dextrogira.
Cauda, representando pouco menos de 2/3 do Ct"lmprimen
to total, sua altura máxima, na porção mediana, equivalente
máxima do corpo. Nadadeiras dorsal e ventral semelhantes,

à

altura
afilando-

-se a partir do terço médio, nadadeira dorsal penetrando no corpo. Extremidade da, cauda arredondada.
Boca, de tamanho moderado, ventral, apresentando bico
Dentículos
cónzeo desenvólvido com maxüa e mandíbula serrilltada,s.
cónzeos dis tribuidos em duas fileiras superiores, a segunda interrompida. Inferiormente existem tres fileiras. A boca é contornada por una
dupla fileira de papilas, com exceção da região frontal em que elas es -
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tão ausentes e das áreas laterais onde ocorrem em 4 ou 5 fileiras

dis-

tribuidas algo irregularmente.
A coloração do girino, após afixação, está representada
por um torn pardo cw.ro uniforme 1wlando-se como, uma área escura a
região das voz-tas intestinais . Cauda clara percebendo-se cromatóforos
e,sparsos sem limitar qualquer padrão.
Comentários :
materuzl que estudamos concorda em suas características principais cmn a figura e descrição apresentada por CARVALHO
O

(1949)

bem cmno com a descrição apresentada por E. LUTZ (1973).Nes

se Últim,o trabalho a forma de restingas de Hyla perpusilla Lutz & Lutz

é considerada como a subespécie típica e a ela pertence o material por
nós trabalhado.
Tivemos oportunidade de coletar adultos e larvas de Hyl,a,
perpusilla perpusilla Lutz & Lutz em restinga aberta na localidade de
Ponta Negra ( RJ ). Essa espécie foi encontrada na bromeliácea Neorel
geluz cruenta ( R. Grahan) L. B. Smith. Algumas das planta.'>

estavam

sob a sombra de pequenos arbustos enquanto outras estavam plenamente expostas em uma situação semelhante àq_uela dos gravatás em que en
contramos adultos e larvas de P. luteolus ( Wied).
Os girinos de Hyla p_. perpusilla Lutz & Lutz que examinamos não apresentavam varuzção marcante em quaisquer características usualmente consideradas como importantes na descrição de
de anuros.

larvas

Hyla perpusilla Lutz & Lutz tem ocorrencia registradafrl
ra Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais,

5 mm
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,
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16

1 mm

Girino de Hylo, perpusilla Lutz & Lutz (EI 5509) - Fig , 13 : vista
lateral; fig. 14: vista dorsal; fig. 15: vista ventral; fig. 16 : boca,
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Phyllody!es luteolus ( H1ied)
( Figs. 1 7 -20)
Giri,w (EI 5510) estágio 35: comprimento tot:al 28mni; dimensões do corpo: com,primento 11 mm, lar
gura 7mm, altura 5nim; altura máxinza da cauda5,3mrn;
dis ta1zcia entre as uarinas 1, 7mni; distância entre as na
rinas e os olhos 1, 4 mm; cliânzetro ocul,ar 1, 6mm.
Corpo de contorno oval; focinho largo e levemente truncado; olhos colocados dorso-lateralmente; nari1ws arreclo11dadas localizadas em uma pequena depressão mais próxima da ponta do focinho
que dos olhos. Espiráculo pouco projetado, lateral e sinistro,

do
si-

tuado no terço médio do corpo.
Cauda, representando cerca de 60 % elo cornprimento total; sua altura máxima localizada no limite do terço anterior, supera ligeiramente a altura máxima elo corpo . Nadadeiras semelhantes ; extremidade caudal arredondada, apresentando ambas as nadadeiras leve estreitamento a partir de sua porção mediana. Tubo anal curto, mediano e
com abertura voz-tada para a direit:a.
Boca de tamanlw médio, em posição ventral; bico córneo
desenvolvido apresentando mandiÔula e maxila serrilhadas. Fileiras de
dentículos superiores em número de duas, sendo a rnais inte'l'r!a

inter-

rompida em uma extensão equivalente a 1/3 de seu cmnprimento . Fileiras de dentículos inferiores em número de quatro. Uma série de papilas contorna a boca desde o limite interno do "lábio superior; lateralmen
te essas papilas ocorrem em até cinco fileiras enqua:nto que na

porção

pos tenor da boca estão dispos tas em duas fileiras.
girino fixado apresenta o dorso pardo amarelado, mais
escuro em sua porção posterior; ventre de coloração
esbranquiçada
O

c01n as voltas intestinais limit:ando uma área escura. lvlusculaLura caudal branco amarelada e nadadeiras com aspecto branco leitoso,

sem
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qualquer pigmentação evidente.
Comentários:
-------BOKERMANN (1966a) descreve as larvas de P. luteolus
( Wied) e tece algumas considerações sobre o ambiente em, que essa es pécie é encontrada. A população, estudada por esse autor, ocupava bro
meliáceas de uma restinga próxima à cidade de Vitória (Espírito Santo).
As plantas estavam, em alguns casos, sob a P"·oteção de pequenos

ar-

bustos e, em outros, totalmente expostas. A densidade de adultos

por

plantas era baixa, bem, como o número de larvas por folha.
material que coletamos proveio da localidade de Ponta
da Fruta, no município de Vila Vellla, igualmente próxima à ciãade de
O

Vitória. A região apresenta wna série de lagoas e brejos e a formação
vegetal d01ninante é do tipo restinga. Uma dessas lagoas recebe a denominação local de "Lagoa do Milho". Em suas proximid.ades a restinga se apresenta disposta em mosaicos. Nessa área se intercalam

es-

paços desnudos _ ou cobertos por vegetação ras leira e esparsa, e

moi-

tas de porte arbustivo ou arbóreo.
Nos espaços entre as ilhas de vegetação de maior

porte

encontramos uma série de espécies heliÓfilas como: Stachytarphaeta
ScJwtiana Schau, Eupathorium gonoph,yllum Mattf, Cassia mmosa Vog,
Cuphea flava Spmng, Gaylussaciu brasiliensis Meissn, muitas Eriocaulaceas e touceiras de Aechmea ligulata ( L) Baker nas quais era possível coletar larvas e adultos de Phyllodytes.
Nas moitas, ciqa composição florís tica é bas Lante diversificada,, ocorre Vriesia procera var rubra L. B. Smith,

bromeliácea

que se estabelece como espécie terrestre ou epÍjita. Especialmente nos
exemplares terrestres desse gravatá que margeavanz as moitas foi possível obter larvas e adultos de P. luteolus ( Wied).
Nossas observações de campo concorda_m com as de BOKERlVIANN (1966a) e parecem indicar que Phyllodytes luteolus

(Wied)

17
10 mm
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1 mm

Girino de Phyllodytes luteolus (Wied) (E/5510) -

Fig. 17: vista

lateral; fig. 18: vista dorsal; fig. 19 : vista ventral; fig. 20 : boca.
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pelo nienos e1n seu estado larvar, pode suportar temperaturas relativa.,.
mente elevadas como as que deve atingir a pequena quantidade de agua
acwnulada e,n bromelitÍceas tot:almente expostas.
Quanto à ·1norfologia das larvas de !:,. luteolus ( Wied), foi
possível observar uma variação no número de fileiras de dentículos cór
neos na porção inferior da boca. Essas fileiras erani em número de

4

em 53 % dos exemplares examinados, 5 e1n 35 % e 3 em, 11 %.
A área de distribuição de P. luteolus ( Wied) inclui Eahia,
Espfrito Santo e Pernambuco.

Crossodactylodes pintai Cochran
( Figs. 21 -24)
Giri1w (El 5511) estágio 31: comprimento tot;al 18, 5 mm; dimensões do corpo: comprimento 7,0 mm,
altura 3, 6mm, largura 5mm; altura máxima da

cauda

3mm, distá'ncia entre as narinas 1mm; dista1icia entrecs
narinas e os olhos 1 mm; disúincia entre· Órbitas 1, 3mm;
diametro do olho

o, 8mm.

Corpo de contorno oval, levemente cinta.do em sua

por-

ção mediana; focinho largo e ligeiramente truncado; olhos colncados dor
solateralmente. Narinas arredondadas, localizadas em uma depressão
rasa, voltadas para a frente e mais próximas da pon-ta do focinho do que
dos olhos. Espiráculo lateral, sinistro, pouco saliente e situado à altu-

.

ra da depressão observada no contorno do corjJo. Tubo anal mediáno, de
t:amanho moderado, com a abertura voltad..a para a direi-ta.
Cauda, representando pouco menos ele 2/3 do comprimen
to total, com sua mawr alt:ura, situada no terço anterior, me1wr do que
a altura máxima do corpo; extremidade caudal romba. Nadadeiras ventral e dorsal semelhantes.
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Boca ventral, de tmnanlw médio, apreseit!ando bico córneo desenvolvido corn niaxila e nzandÍbula serrilhadas. Dentículos córneos distribuídos ern duas fileiras superiores, sendo a segunda

inter-

r01njJida. Inferiormente exis tenz três fileiras. Papilas presentes

em

série siniples dis tribuida 1ws dois lobos laterais apresentados pelo contorno da boca, e em, seu bordo posterior.
colorido do rnaterial fixado rpresenta região dorsal e
ventral do corpo pardo escura, quase uniforme, levemente mais clara
O

no terço anterior do ventre. Musculatura caudal de tonalidade mais es niaecida do que o corpo e nad..1,deiras de coloração leitosa, sem evidenciar qua!,quer padrão.
Comentários :
A Única referência a larvas de Crossodactvlodes é a

de

LYNCH (1971 ), indicando esse autor a ocupação de bromeliáceas.
Essa espécie foi por nós colecionada, t:anto adultos quanto larvas, na mesma área do Espírito Santo em que obtivem,os o material de Flectonotus goeldi (Boulenger ). Foi encontrada em

bromeliá-

ceas dos ge1ieros Bilbergia e Aechmea estabelecidas como epÍfUas.
As larvas que examinamos não aj;res entavam variação per_
ceptível em relação ao exemplar descrito.
Crossodactylodes está referido para os estados do Rio de
Janeiro e Espírito Santo.

21

5mm

24

0,5mm

Girino de Crossodactvlodes pinloi Cochran ( El 5511) -

Fig. 21

t'isla lateral ; fig . 22: l'isla dorsal; fig. 23: 1·isla t•enlral; fig. 24 : boca .
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Clznve para identificação de girinos que ocorrem em ·
nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

bromeliáceas

1.

Girirws com ampla res erva de vitelo . . . . ..... ,. . . . . . . . . . . . . . . . 2

1 '.

Giri1ws com reserva de vitelo não evidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.

Boca despro1;ida de dentículos, espiráculo ventral representado
por unia fe1zda . .......... . . . ...... . . . .... . ..... . . ·. . . . . . . . . .

3

2 '. Boca apresentando fileiras de dentícul os ......... Denclrophry niscus brevipollicatus .
3.

Espiráculo situado no lado esquerdo do terço anterior do ventre
.... .. ....................... .. ... . .. . .. . FlectonofttS goeldi

3'. Espiráculo situado na linlza mediana do terço anterior do ventre
..... . . .. ... . ............ . .... . .... . ... Flectonotus fissilis

4.

Narinas mais próximas da ponta do focinho do que dos olhos . . . . 5

4 '. Narinas igua lmente afastadas dos olhos e da ponta do

focinho

...................... . .......... .· .. . . ... . . Hyla pe,y pusilla

5.

Boca apresentando , lateralmente , uma fileira de
papilas
........ . .... . . .. ....... . . • . . ... . .. Crossodactylodes pintai
5 '. Boca apresentando lateralm ente de 3 a 5 fileiras de papi las • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Ph:vllodytes luteolus
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A Maptação de Girinos às Bronieliáceas

Girinos que se desen1,·olvem em bromeliáceas ocorrem
também em outras regiões geográficas que não a focalizada no presente.
trabalho e diversos autores tê-m tecido considerações sobre as características dessas larvas .
DUNN (1937) assinala o encontro de ovos e larvas

de

Hyla ze!el?i Gaige em bromeluiceas, descreve as larvas e indica que os
girinos em estágios iniciais possuem a cauda proporcionalmente mais
longa. Esse autor considera que as semelhanças encontradas, no que
diz respeito à estrutura da boca, entre essa espécie e as fornias que ocorrem em bronzeliáceas na Janzaica (Hyla br unea Gosse, Hyla

liche-

nata (Gosse), Hyla mariane Dunn e Hyla wilderae Dunn) são devidas à
senzelhança de regime alimen-tar, representado essencialmente nos dois
grupos por ovos de anuros.
LAESLE (1961) estudou, entre os cornponentes da

fauna

de bromeliáceas da, Jamaica, a larva de Hyla brunnea Gosse que é frequentemente encontrada no tubo central dessas plantas. Constanternente
a água acumulada, nas plant;as em que os girinos dessa espécie são coletados tem um aspecto viscoso devido à desintegração dos ovos que aí são
depositados e que constituem a base de alimentação dos girinos.

Esse

autor informa ter encontrado um teor muito baixo de oxigênio nas amos
tras de água de plant;as que continham girinos e sugere que as
longas dessas larvas representem, por wn aumento de superfície

caudas
de

respiração cutânea, um mecanismo adaptativo.
DUELLMAN (1970) menciona Hyla bromeliac'ia Schimidt,
Hyla dendroscarta Taylor, Hyla zetel?i Gaige e Anotheca spinosa Steindachner como componentes da fauna anura da América Central cujas la!
vas podem ser encontradas em brorneliáceas. Esse autor considera como caracteristicas adaptativas desses girinos ao microhabitat bromelÍc.ola .a presença de cauda relativamente longa, musculatura cauda,l bem
desenvolvida e nadadeiras reduzidas. Esses caracteres são mais

níti-
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dos nas duas prirneiras espécies, que apresentmn aindà boca em. posição ventral, bico córneo desenvolvido com mandíbula e maxila serrillzadas, corpo deprimido, duas fileiras de dentículos superiores sendo a
segunda interrompida, e papilas ausentes na porção anterior da boca.
Hyl.a zeteki Gaige e Anoll1eca spinosa Steindachner apresentani aparelho
bucal modificado em função de seu regime ali1nentar estar representado
por ovos de anfíbios anuros. Es w Última espécie desova tmnbém em b?:!:_
racos de árvores, sendo portanto uma exceção à utilização de

brome•

liç,ceas como criadouro exclusivo de larvas a{ encontradas.
Como vimos an/eriorniente, os girinos de bromeliá.ceas,
em nossa área de estudo, podem ser segregados em dois grupos: aqueles com ampla reserva vitelínica e os que necessitam obter alimento du
rante o seu desenvolvimento.

O

primeiro grupo aparentemente não tem

correspondente entre espécies bromelÍgenas de outras regiões.
Flectonotus fissilis (Miranda Ribeiro) e Flectonotus goel
di (Boulenger) tem larvas muito semelhantes, mesmo de difícil distinção, e são larvas carac terís ficas pela estrutura da boca e pela forma e
posição do espiráculo. Flectonotus ohausi (Wandolleck), cujas
larvas
ocupam um outro microhabiwt representado pela água acumulada entre
os gomos de taquaraçu, tem girinos muito próximos das oidras duas e~
pécies conhecidas do ge"nero. Parece, porwnto, difícil nesse caso separar as características que possam ser interpretadas como

adapwti-

vas à vida em bromeliáceas e aquelas que representam uma afinidade
logenética muito estrita.
O

ti

gé'nero Dendrophryniscus reune presentemente três es

pécies: D. minutus (Mellin), Q. leucomys tax Jzecksohn e !?._. brevipollicatus Jiménez de la Espada. As duas primeiras espécies têm
.

giri-

nos de poça sendo Q. minutus (Mellin) uma espécie amazônica enquanto
que D. leucomystax Izecksohn tem uma distribuição conhecida que

se

superpõe, em parte, a de D. brevipollicatus Jiménez de la Espada.

A

partir dos dados fornecidos sobre as larvas de D. brevipollicatus e D.
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leucomyslax por IZECESOHN e CRUZ (1972) e sobre o girino de D. minutus (A!fellin) por DUELLJo.1AN & ISNCH (1969) podemos concluir que as
diferenças entre as larvas da espécie bromeligena e as das outras duas
estão representa.das pelo fato de, ern D. brevipollicatus Jiménez de

la

Espada, a segunda fileira de dentículos superiores ser interrompida, a
cauda ser discretamente mais longa, as narinas ocuparem uma posição
mediana, se considerarmos a distância entre os olhos e a ponta do focinho, e por Último v intes ti1w se apresentar grosso e repleto de vitelo.
As espécies cujas larvas necessitam obter alimento pertencem a tres gêneros: Phyllodythes, Hyla e Crossoclactvlodes, o

Úl-

tüno considerado monot{pico.
Phyllodythes reune quatro espécies: P. auratus (Boulenger), !!_. luteolus (Wied), P. tuberculosus Bokerrnann e P. acuniinatus
Bokermann. As tres primeiras te"'m larvas descritas

(BOKERMANN

1966 a e 1968). !!_. auratus (Boulenger) é endêmico de Trinidad enquan
to P. t:uberculosus Bokermann e P. acuminatus Bokermarm são espécies brasileiras, relacionadas para a Bahia e Alagoas res .bectivamente.
.
Os girinos de Phyllodythes apresentam boca em posição ventral desprovida de papilas na porção anterior e lateralmente as papilas estão dis postas em mais de três séries. Existem duas fileiras de dentículos cór
neos superiormente, sendo a segunda interrompida em P. tuberculosus
o
Bokerrnann e P. luteolus (}Vied). Em todas as larvas conhecidas,
bico córneo é bem desenvolvido com mand{bulas e maxilas serrithada.s,
o corpo é deprimido e a cauda representa, cerca de 60 % do comprünento total tendo sua musculatura desenvolvimento normal. A

nadadeira

ventral é reduzida em duas espécies ( P. auratus (Boulenger) e P. tuberculosus Bokermann).
Hyla perpusilla Lutz & Lutz e Crossodactylodes

pintoi

Cochran têm larvas que apresentam bico córneo bem desenvolvido cam
mandíbula e maxila serrilhadas, fileiras de dentículos superiores em
de
número de duas (a segunda interrompida) e inferiores em número
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tres, e comprimeuto da cauda equivaleudo à 60 % do comprimento total,
,

seado a musculatura caudal normalmente desenvolvida .
Em Hyla pe1pusilla Lutz & Lutz a boca apresenta duas
fileiras de papilas interrompidas na porção anterior sendo que nas
áreas 7,aterais essas papilas ocorrem ern até cinco fileiras, algo irregulares; a nadadeira dorsal nessa espécie atinge o corjJo.
Em, Crossodacfylodes pintai Cochran a boca

apresenta

duas alças laterais 1ws quais se distribuem papilas em uma Única fileira. Na margeni posterior as papilas ocorrem em série simples, estando elas totalmente ausentes na margem, anterior.
Poças e brejos são considerados como o ambiente ocupado por um grande contingente de espécies cujos girinos são considerados pouco especializados . D UELL111ANN (1970) define esses "girinos de
poça" pelos seguintes carac te'res : corpo ovÓide, cauda equivalendo

a

cerca de 66 % do comprimento total, musculatura caudal moderadamen te desenvolvida, nadadeiras de altura equivalente à da parte

muscular,

boca em posição ventral ou antero-ventral, papilas interrompidas anteriormente e fileiras de dentículos contínuas em número de duas superio
res e três inferiores.
A comparação entre os caracteres de um "girino de

po-

ça" e aqueles apresentados pelas larvas bromelícolas que
~studamos
não nos possibilitou evidenciar caracteristicas que, por sua co11..stância
em larvas que se desenvolvem em gravatás, pudessem ser

considera-

das corno uma eventual adaptação a esse ambiente. Existe uma

certa

tendência à presença dos seguintes caracteres : corpo deprimido

em

grau variável, interrupção das papil,as na porção anterior ela boca
presença de ditas fileiras de dentículos superiores sendo a segunda

e
in-

terrompida.
Aparentemente ou o "habitat bromélia" não é de

ocupa-

ção antiga o suficiente para que o processo de seleção natural moldasse
um "girino de bromélia" ou então as condições desse micro-ambiente
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exercem pressões respondidas mais ao nível fisiológico elo que por modificações morfológicas.
Estudos mais amplos envolvendo séries maiores de larvas, quantificação das variáveis ecológicas importantes
no ambiente bro,
melicola, que apresenta quanto a uma série de parâmetros de g ,rande im
portâucia biológica unia variação bastante sensfvel (LAESLE, 1961),
bem como conhecimentos mais detalhados sobre a fisiologia dos girinos
de bromélias talvez perrnitam que se visualize o qumito as larvas

de

anuros estão ada,ptadas a esse a1nbiente particular.
Um outro aspecto que rnerece uma análise mais cuidadosa é a possibilidade de ocupação simulta1iea de uma mesma planta por
girinos de mai-S de uma espécie. Em 1wssos trabalhos de campo

nao

nos foi possível constatar a ocorrência de uma situação desse tipo, porém CARVALHO (1949) refere-se ao colecionamento de larvas de Dendro-phryniscus brevipollicatus Jiménez de la Espada associadas às larvas de Flectonotus goeldi (Boulenger), incluindo ainda o material obtido
por esse autor larvas de J:lyla perpusilla Lutz & Lutz. Uma associação
desse tipo envolve girinos que não exigem alimento para a complemen-tação de seu ciclo larvar, no caso represent:antes dos géneros Dendrophryniscus e Flectmwlus, e apenas uma espécie cujas larvas precisam
obter alimento.
Das três espécies envolvidas em nosso trabalho entre cu
jas larvas poderia se estabelecer uma competição por alimento,
duas
têm áreas de distribuição que aparentemente não se superpõem; são el,as
Hyla perpusilla Lutz & Lutz e Phyllodiites luteolus (Wied). No que diz
respeito a Hyla perpusilla, em sua forma de floresta, e Crossodactylodes pintai Cochran, lztÍ superposição de suas áreas de dis tribzdção, não
nos sendo possível, pelos dados disponíveis, verificar se algum mecanismo, corno a seleção de tipos diferentes de bromeliáceas, evitaria a
ocorrencia em um mesmo gravatá de larvas dessas duas espécies

com

a consequente probabilida,de de se estabelecer uma competição entre elas.

CONCLUSOES
Os anuros associados a bromeliáceás

1WS

estados do Rio

de Janeiro e Espírito Santo representam diversas categorias de
ciação, conio seja:rn : bromelÍColas eventuais, bromelícolas

asso-

obrigató-

rias, bronielÍgenos com desenvolvimento direto e bolsa dorsal incubadora, bromelÍgenas com desenvolvimento direto que depositam
ovos,
TJromelÍgenas com fase larvar livre e bolsa dorsal incubadora, bromelÍgenas com fase larvar livre que depositani ovos e possuem larvas
não procuram alimento, e, finalmente, bromelÍgenas com fase

que
larvar

livre, que depositam ovos e possuem larvas que procuram alimento. São
consideradas como bromelícolas as espécies que apenas utilizam as bro
meliáceas como abrigo, mo_s não as u...c;anpara o seu ciclo reprodutivo, e
como brom elÍgenas aquelas que nascem nessas plantas.
A comparação das características dos girinos que se de senvolvem em bromeliáceas, especialmente daqueles que não apresentam reservas vitelfnicas suficientes para garantir a complementação de
seu ciclo larvar, delineou alguns traços que, .evenl:ualmente, podem representar caracteres adaptativos, estando aí incluidos o aspecto deprimüio do corpo, a interrupção da segunda fileira de dentículos
superiores e a ausé'ncia de papilas

1W

bordo anterior da boca.

córneos
Esses

traços, no entanto, não se apresentam como caracteres particulares de
girinos de bromélias e variarn mesmo entre as larvas bromelícolas levando-nos a supor que, aparentemente, ou o "habitat bromélia" não
é
de ocupação antiga o suficiente para que o processo de seleção natural
pudesse originar um típico "girino de bromélia" ou as condições
ambiente bromelicola exercem uma pressão seletiva que é

do

respondida

mais ao nível fisiológico do que pelo aparecimento de traços morfológicos característicos.
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Duas, entre as três espécies registradas, cujas larvas
não d'ispõem de reservas de vitelo suficientes para a complementação cb

periOdo larvar, H11la perpusilla Lulz & Lutz e Phyllodytes
luteolus
(Wied), apesar de ocorrerem e'l'n restingas na região estudada, não devem entrar em competição pelo alimento d'isponivel no ambien,te bromel{cola poi,s aparentemente suas lÍreas de dis tribuiçãó não se superpõem.
Hyla perpúsilla Lutz & Lutz e Crossodactylodes pintai Cochran poderão ocorrer em, urna mesnza área, mas possivelmente algum

mecan'is-

mo, cÔmo a seleção de espécies d~ferentes ele bromeliáceas, evitaria a
cornpetição entre as respectivas larvas.
Entre as espécies bromeligenas estudadas, foram

assi-

naladas as seguintes associações entre anuros e bromeliáceas: Flectonotus fissili,s (Miranda Ribeiro): Vriesia sp.; Flectonolus goeldi (Boulenger): Nidularium sp. e Bübergia sp.; Hyla perpusilla Lutz & Lutz:
Neoregelia cruenta (R. Grahan) L. B. Smith; Phyllodytes luteolus(Wied):
Vriesia procera var. rubra L. E. Smith e Aechmea ligulata (L. )Bd~er;
Crossodactylodes pintai Cochran: Bilbergia sp. e Aechmea sp.;
trotheca fi,ssipes (Boulenger) : Quesnelia quesneliana (Bronjen) L.

GasB.

Smith.
Quanto ao estágio em que eclodem as larvas de Flectonotus goeldi (Boulenger) foi possível evidenciar que os girinos se liberam
em um estágio em que es úio presentes botões dos membros posteriores,
em um gráu variável de desenvolvimento, e antes de regredirem completamente as bran,qu-ias extenzas .

O

mesmo parece ocorrer em relação

as larvas de Flec tonotus fissili,s (Jvliranda Ribeiro), sendo que em
bas as espécies a massa gelatinosa em que ficam incluídos os ovos
desprende, como um todo, do dorso da fêmea.

amse

RESUMO
Foram es tuda,dos os tipos de assoéiação entre anfibios
anuros e br01neluiceas em mams e restingas dos Es lados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
As espécies de anuros cuja associação às bromeliáceas

foi constatada, forarn agrupada,s dentro das seguintes categorias: bromelícolas eventuais : Bufo granulosus pygmaeus Myers & Carvalho, Hyla
rúbra altera B. Lutz, Hyla similis Cochran, Phrynohyas mesophea(Hen
sel) e Trachycephalus nigromaculat:us Tschudi; br01nelícolas

obrigató-

rias : Aparasphenodmz brunoi iWiranàa Ribeiro, Hyla albofrenata A. Lutz,
Hyla cuspidata A. Lutz e Hyla truncam lzecksohn; brmnelÍgena cmn desenvolvimento direto e bolsa dorsal incubadora: Gas trotheca lissipes(Bou
lenger); bromeligenas com desenvolvimento direto que depositam ovos:
Eleutherodactylus nasut:us A. Lutz e Eleutherodactvlus venancioiB.Lutz;
brmnelÍgenas com fase larvar livre e bolsa incubadora: Flectonotus fissilis (Miranda Ribeiro) e Flectonot:us gQ_eldi (Boulenger);

bromeligena

com fase larvar livre, que deposita ovos, e possue larvas que não procuram· alimento: Dendrophryniscus brevipollicat:us Jiménez de la Espada, e brmnelÍgenas, com fase larvar livre, que depositam ovos e cujas
larvas procuram alimento: Crossodactylodes pintai Cochran, Hyla perpusilla Lutz & Lutz e Phyllodytes luteolus (vVied). São consideradas como bromelícolas as espécies que apenas utilizam as bromeliáceas corno
abrigo, mas não as usam em qualquer etapa de seu ciclo reprodutivo, e
como bromelÍgenas aquelas que na,scem nesses vegetais.
Foram apresentada,s as descrições das larvas das

se-

guintes espécies bromelÍgenas: Denàrophryniscus brevipollicatus Jiménez de la Espada, Flec tonotus fiss ilis (Miranda Ribeiro), Flec t01wtus
goeldi (Boulenger), Hyla perpusilla Lutz & Lutz, Phyllodytes.

luteolus
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( TVied) e Crossodac lvlodes pintai Cochran. Foi incluidà urna clzave que
permite a identificação dessas larvas.
Não foi jJossível es !abelecer um conjunto de caracteres
que definissem um t{pico "girino de bromélia", m,as certas particularidades corno o aspecto deprimido do corpo, a interrupção da segunda fileira de dentículos córneos superiores e a ausé'ncia de papilas na

por-

ção anterior da boca talvez possam ser consideradas cmno adaptativas,
em,bora seja dificil avaliar o seu significado.
Algumas considerações sobre competição e,itre

girinos

bromelícolas foram apresentadas, especictlmente em relação às larvas
que não têm suficientes reservas de vitelo e necessitam obter alimento
para completarem seus respectivos ciclos.
Foram assinaladas algumas espécies de bromeliáceas on
de o Autor encontrou exemplares de anuros, visando-se estabelecerpo§_
síveis relações de associação .
Observou-se serem os estágios de eclosão de GastroLheca fi ssipes (Boulenger), Flec tonotus fissilis (Miranda Ribeiro) e Flectonotus goeldi (Boulenger), animal metamorfoseado, para a

primeira
espécie e girinos com membros posteriores em início de desenvolvimen
to, para as duas Últimas.

SUMMARY
The kinds of associations between frogs and bromeliads
found in "restingas " (littoral scrub formations) and rain fores ts in the
s tates of Rio de Janeiro and Espirito Santo have been s tudied.
The anuran species fowid in association with bromeliads
could be arranged in the following categories : fortuitous bromeliadicolous: Bufo granulosus pygmaeus Myers & Carvalho, Hyla robra
B. Lutz, Hyla similis Cochran, Phrynohyas mesophea (Hensel)

altera
and

Trachycephalus nigromaculatus Tschudi; strict bromeliadicolous: Aparasphenodon brunoi Miranda Ribeiro, Hyla albofrenata A. Lutz,

Hyla

cuspidata A. Lutz and Hyla truncata Izecksohn; bromeliadigenous

with

direct development and dorsal incubatory pouch: Gas trotheca fissipes
(Boulenger ); bromeliadigenous with direct development, which lay eggs:
Eleutherodact:ylus nasutus A. Lutz and Eleutherodactylus venancioi B.
Lutz; bràmeliadigenous withfree tadpole stage, having a dorsal incubatory pouch: Flectonotus fissilis (Miranda Ribeiro) and Flectonotus goeldi (Boulenger); bromeliadigenous with free tadpole s tage, laying eggs,
with larvae i"hat do not search for food: Dendrophryniscus brevipollicatus Jiménez de la Espada, and bromeliadigenous with free tad.fJole stage,
laying eggs, with larvae that search for food: Crossodact:ylodes pintai
Cochran, Hyla perpusilla Lutz & Lutz and Phyllodytes luteolus (Wied).
Bromeliadicolous are here considered the species that are not associated with bromeliads by any means during their reprodutive cycles, and
bromeliadigenous the species which are born in the bromeliads
The descriptions of the tadpole of the following bromeliadigenous species were presented: Dendrophryniscus brevipollicatus Jiménez de la Espada, Flect01wtus fissilis (Miranda Ribeiro), Flectonotus
goeldi (Boulenger ), Hyla perpusilla Lutz & Lutz, Phvllodytes luteolus
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(Wied) and Crossodactylodes pintai Cochran. A key for identijicatwn of
these larvae is also presented.
Smne dzaracters such as a depressed body, an interrupted
row of upper teeth and the absence of papiUae on the anterior part of tm
upper lip may be considered as an adaptation to the "habitat bromelia"
but they are notfully established nor is their meaning very clear.
: 'h e possibility of competitwn anzong tadpoles, especially
between species with larvae that mus t get food in arder to compl,ete their
larval cycles, is discussed to some extent.
Some bromeliads have been indicated as refuge for some
species of anurans; this may eventually lead to the determination of a
possible association between them.
The hatching stages for Gastrotheca fissipes (Boulenger),
Flectonotus goeldi (Boulenger) and Flectonotus fissilis (lvfiranda Ribeiro)
were determined as a froglet, for the firs t species, andas a tadpole in
which the beginning of the hind legs are present, for the other two.
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Estampa I
a, b - Gas trotheca fissipes (Boulenger),
Velha, Es lado do Espírito Santo.

Vila

•
ESTAMPA

:stampa II
a. Eleutherodactylus nasutus A. Lutz, EI s/n9, Terezópolis, Estado do Rio de Janeiro (comprimento rostro-anal:
36mm).
b. Eleutherodactylus venancioi B. Lutz, EI 2560,

Terezó-

polis, Estado do Rio de Janeiro (comprimento

rostro-

-anal : 25 mm).
c. Flecionotus fissilis (Miranda Ribeiro), EI 1615, Terezópolis, Es taào do Rio de Janeiro ( comprimento rostro -anal : 33 mm ).
d.

Flec tonol'us goeldi (Boule11ger), EI 1607, Terezópolis ,E§_
tado do Rio de Janeiro (comprimento rostro -anal:

34

mm).

.
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ESTAMPA

li

:sunnpa III
a. Dendrophryniscus brevipollicatus Jiménez de l,a, Espada,
EI 1967, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (comprimento rostro -anal : 20mm).
b. Crossodactylodes pintai Cochran, EI s/n<?, Santa Tereza, Estado do Espírito Santo (comprimento

rostro -a-

nal : 13mm ).

e. Hyla perpusill,a, Lutz & J.,utz, EI 5281, Rio de

Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, (comprimento rostro -anal
20mm).
d. Phyllodytes luteolus ( Wied), EI s/n<?, Vila Velha,

Es -

tado do Espírito Santo (comprimento rostro -anal : 24 mm).
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