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INTROD{IÇAO E REYISAO DA LITERATURA

Apos entrar em amplexo, os casais da grande maioria das especies de

anuros começa uma nova etapa da reprodução, que é a oüposição. Em algumas espécies,

a oviposição ocorre no sítio de vocalização (WELLS, 1978) e em outras em local

diferente (ARAK, 1988). O tamaúo da desova e do ovo podem ser influenciados pela

temperatura ambiental e pelo estado nutricional da Ëmea (KAPLAN, 1987). Geralmente,

o número de ovos depositados esta positivamente correlacionado com o tamaúo das

Ëmeas (KURAMOTO, 1978; BERVEN, 1988; MARTINS, 1988).

As ftmeas das espécies de anuros com reprodução prolongada são capazes

de se reproduzir mais de uma vez ao longo da estação reprodutiva $ryELLS, 1976;

TELFORD & DYSON, 1990). Tal capacidade pode ser de alto valor adaptativo, pois a

imprevisibilidade dos fatores abióticos (e.g. chuva) e bióticos (competição e predação),

pode determinar a perda de toda a desova (MORIN et a1., 1990).

Os modos reprodutivos apresentados pelos anuÍos são complexos e

variados (DUELLMAN & TRUEB, 1986 HADDAD et al., 1990). Dentre esses modos

reprodutivos, os ninhos de espuma são considerados como um dos passos em direção à

terrestrialidade (FIEYER, 1969).

Scinm rizibilis é a única especie conhecida da famíia Hylidae que deposita

ovos em niúos de espuma (HADDAD et al.,1990). Neste trabalho são abordados vários

aspectos relacionados à oviposição dessa espécie, sendo que os objetivos específicos

foram: (1) verificar se o número de ovos é correlacionado com o CRA e massa das

ftmeas; (2) examinar se o diâmetro do ovo é correlacionado com CRA e massa das

fêmeas e com o número total de ovos da desova; (3) descrever o comportamento de

construção do ninho de espuma; (4) determinar se o niúo de espuma facilita o

desenvolvimento dos embriões.
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MATERIAL E METODOS

As observações de campo (n:41) foram realizadas de fevereiro de 1993 a

janeiro de 1994 e de novembro de 1994 a fevereiro de 1995, totalizando 148 horas de

observação. Na estação seca e fria (entre março e agosto) as visitas foram realizadas

mensalmente e na estação chuvosa e quente (entre setembro e fevereiro), quinzenalmente.

Cada turno de observação era iniciado ao final da tarde (entre 17:30 e 18:00h) e encerrado

quando a atenção do pesquisasdor diminui4 o que ocorria entre 03:00 e 05:00h.

As observações noturnas foram realizxdxs com lanterna de luz branc4 mas

quando necessário, utilizou-se um filtro vemelho para reduzir o estresse nos animais (e.g.

HADDAD, 1987; ROBERTSON, 1990).

Os casais foram coletados manualmente; as fêmeas e os machos foram

medidos, pesados, sexados e soltos. Para obter o comprimento rostro-anal (CRA)

utitizou-se um paquímetro de plastico com precisão de 0,1 mm e para a rnassa uma

balança Pesola@ com precisão de 0,05 g. A desova obtida foi fixada e conseryada em

formol a 5 o/a para posterior contagem do número de ovos. Dez ovos de cada desova

foram medidos em estereomicroscopio com ocular micrométrica.

Para testar se a espuma da desova teria como função a aeração dos ovos,

realizou-se um experimento que consistia em manter parte da desova com a espuma e

flutuando e retirar a espuma da outra parte da desova que submergia, mantendo as duas

partes por 24 horas, em recipiente plástico (de cerca de llcm de diâmetro por 8cm de

altura, com capacidade de 500Írú) com coluna de água da poça de 7 cm. A concentração

de oxigênio na água foi obtida atraves de oxímetro digital.

Alguns dos casais levados para o laboratório (n: l0) foram filmados com

câmera de údeo Gradiente GCP-120 VHS C e fotografados, para descrever o

comportamento de oüposição e de construção do niúo de espuma. Para as observações

comportamentais, foram utilizados os métodos de "animal focal", de "todas as

ocorrências" e de "seqüências. (cf. LEHNER, 1979;MARTIN & BATESON, 1986).

Os resultados são apresentados na forma de média + desvio padrão (X +

DP). Para a análise estatística utilizou-se o índice de correlação de Pearson (ZAR, 1984).

O nível de significância estabelecido foi de P < 0,05.
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RESULTAI}OS

No campo, as desovas de S. rizibills foram observadas sobre a água, entre

a vegetação emergente, com os ovos envoltos por substância mucosa na qual haüa bolhas

de ar (Figura 1). Nenhum casal foi observado desovando no local de estudo. Todavia,

diversos casais (n: 10) foram filmados desovando em aquários; alguns desovaram durante

o dia.

Durante a oviposição, a fêmea realtza moümentos alternados com os

membros posteriores para juntar o muco e os ovos liberados e em seguida salta uma série

de vezes, completando um círculo (Figura 2). Durante esses pulos" quase toda a região

cloacal da Ëmea chega a ficar fora da água, possibilitando a retenção de bolhas de ar no

momento em que o ventre toca o muco, preüamente liberado. Momentos antes da

liberação dos óvulos (Frgura 2A), o macho eleva os seus membros posteriores sobre a sua

própria cloaca, de tal forma que seus calcaúares se encontram e os pés ficam

direcionados para trás (Figura 2B). Na liberação dos ówlos, a ftmea eleva a região clocal,

encostando-a na do macho (Figura 2C, D). A Ëme4 então, força a saída dos óvulos,

através de contrações abdominais. O termino da ovipostura é marcado por um sinal

característico da fêmea (Figura 2E), que consite em distender os membros posteriores,

arquear o corpo de forma acnar uma concaüdade no dorso, elevando a cabeça em ângulo

aproximadamente reto em relação ao coÍpo. O macho, então, solta a Ëmea (Figura 2F). A
oviposição dura cerca de 40 minutos (n:2).

O número médio de ovos depositados foi de 1.125 + 245 (n: 65 desovas).

Houve correlação positiva significativa entre o número de ovos e o CRA da {êmea (r :
0,48; p < 0,01; n:65; Figura 3), bem como entre o número de ovos e a massa da Ëmea

(r:0,57; p < 0,01; n:65; Figura 4).

Os ovos são quase totalmente pretos, exceto pelo pequeno polo vegetativo

claro e apresentam diâmetro medio de 1,09 + 0,05 mm (n : 38 desovas). Não houve

correlação significativa, erúre o diâmetro dos ovos e a massa (r: -0,06; p > 0,05; n: 38

desovas) ou entre os diâmetros dos ovos e o CRA (r: -0,15; p > 0,05; n: 38) das ftmeas.

Entretanto, entre o diâmetro e o número de ovos depositados, a correlação foi negativa e

significativa (r: -0,33; p< 0,05; n: 38; Figura 5).



64

Em duas ocasiões, o oxigênio dissolvido na água da poça fai medido,

constatando-se que era, em média, cerca de 1,05 mg O2ll }{2O. Pode-se observar na

Figura 6 que os ovos da parte separada da espuma se desenvolveram mais lentamente, o

que pode ser evidenciado pelo atraso no estágio de desenvolvimento dos embriões.

Foto: C. F. B. Haddad

Figura 1 - Niúo de espuma contendo desova de Scinax rizibilis depositada sobre a água,
Ribeirão Branco, São Paulo.
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Figura 2 - Esquema das etapas de oviposição e de construção do ninho de espuma porscinax rizihilis, Ribeirão Branco, São paulo (A): iniciã, (B): erevação dos membrosposteriores do macho sobre a propria-cloaca: Ìcl " (ól: ehminação dos óvulos; (E)sinalização para o final da oviposição e (F): saída do macho sobre o dorso da fêmea
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Figura 5 - Diagrama de dispersão relacionando o número e diâmetro dos ovos depositados
pelas fêmeas de ^9cinm rizibilis,durante o período de estudo. Ribeirão Branco, São Paulo.
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Figura 6 - Resultados do experimento realizado com duas desovas de Scinm rizibilis.
Uma das metades de cada desova foi mantida com espuma e a outra sem esprÍna. Ribeirão
Branco, São Paulo. Estágios de desenvolümento segundo GOSNER (1960).
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Figura 3- Diagrama de dispersão relacionando o número de ovos depositados com os
CRAs das Ëmeas de Scinm rizibilis. Ribeirão Branco, São Paulo.
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Figura 4 - Diagrama de dispersão relacionando o número de ovos depositados com as
massas das Ëmeas de Scinm rizibilis. Ribeirão Branco, São Paulo
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DISCUSSÃO

a) Desovas.

Os ovos de S. rizibills são pigmentados, e tal característica parece estar

relacionada, em espécies que se reproduzem em ambientes abertos, com a proteção contra

os raios ultravioletas (SALTFIE & DUELLMAN, 1974; HADDAD, 1991). A principal

característica da desova de S. rizibilis é a ocorrência dos ovos entre bolhas de ar,

constituindo um niúo de espuma.

Diversas funções têm sido sugeridas para os ninhos de espuma: (l)
proporcionar maior suprimento de oxigênio para ovos e embriões (ZWEIFEL, 19ó8), (2)

aumentar a temperatura dos ovos, acelerando o desenvolvimento (GORZULA" 1977;

DOBKIN & GETTINGER, 1985), (3) servir de refugio para proteger ovos e girinos

recém-eclodidos (DOWNIE, 1988, 1993), (4) proteger ovos e girinos contra dessecação

(DOWNIE, 1988) e (5) evitar predação de ovos por girinos coespecíficos (HODL, 1990)

ou de outras espécies (DOWNIE, 1988, 1990).

ZWEIFEL (1968) propôs que as desovas colocadas na superficie d'água

seriam vantajosas, pois os ovos teriam maior suprimento de oxigênio. Esta possível função

do niúo de espuma foi descartada por DOWNIE (1988). Este último autor, trabalhando

com Physalaemus pustulosus (Leptodactylidae), sugere $re a carência de oxigênio não

seria problema para as desovas, pois elas são depositadas após as chuvas e,

conseqüentemente, a âgva da poça se encontraria bem oxigenada. Todavia, para ,S.

rizibilis, a hipótese de oxigenação da âgaa talvez seja válida, pois a oüposição pode

ocoffer quando a poça apresenta baixa concentração de oxigênio, em função dos baixo

índices de precipitação pluviometrica.

Como a espuma produzida por fêmeas de S. rizibi#s e menos elaborada

que aquelas produzidas por outras espécies, pode-se sugerir que apresente função de

manter os ovos envoltos em bolhas de ar e próximos à superftcie e assim acelerar o

desenvolümento embrionário. Os resultados obtidos nos experimentos sobre a função da

espuma em S. rizibilis indicam que a presença da mesma, por permitir que os ovos fiquem

em contato direto com o ar (e talvez com aquele contido nas bolhas), influenciou no

desenvolvimento embrionário, acelerando-o.
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SEYMOUR & LOVERIDGE (1994), trabalhando com Chiromantis

xerampelina (Rhacophoridae), espécie que constrói niúo de espuma em água acumulada

nas caüdades de troncos (poças temporárias), concluíram que as bolhas de ar existentes

na espuÍna forneceriam oxigênio suficiente para os embriões, de forma que o tamaúo da

desova não é limitado pela quantidade de oxigênio. Os resultados obtidos por esses

autores e os de S. rizibilis (presente trabalho) corroboram a sugestão de ZWEIFEL

(1e68).

Em outras espécies de anuros (CRUMP, 1974) também ocoffe correlação

negativa entre o diâmetro e número de ovos, como a obtida para ,S. rizibilis (veja

TEJEDO, 1992, para exceção). A vantagem de se reproduzir grande número de ovos

pequenos, está no fato dos ovos necessitarem de menor tempo para eclosão (CRUMP,

le82).

O tamaúo das desovas de Ëmeas de,S. rizibilis também foi positivamer*e

correlacionado tanto com o CRA quanto com a massa, o que foi observado em outras

espécies (KURAMOTO, 1978; BERVEN, 1988, MARTINS, 1988), confirmando o

modelo proposto por SALTIIE & DUELLMAN (1974), segundo o qual, quanto maior o

tamaúo das ftmeas de anuros, maior o número de óvulos produzidos. Assirn" as desovas

de €meas maiores de S. rizibilis, talvez sejam duplamente favorecidas, pois apresentam

maior número de ovos que eclodiriam mais rapidamente.

b) Evolução do comportamento de construção de ninho de espuma.

Niúos de espuma são encontrados em diversas espécies de anuros,

pertencentes a seis famílias: Hyperoliidae (AMIET, 1974); Hilydae (HADDAD er al.,

1990); Leptodactylidae G$YE& 1969); Microhylidae (HADDAD & HóDL, em

preparação); Myobatrachidae (TYLER & DAVIES, 1979) e Rhacophoridae (SEYMOUR

& LOVERIDIGE, 1994).

Considerando os diversos tipos adaptativos de ninhos de espuma dentro da

família Leptodactylidae, observa-se uma tendência à terrestrialidade (FIEYER, 1969). As

espécies de Leptodactylus das grupos melanonotus e ocellatus depositam ovos em niúos
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de espuma sobre água livre; as do grupopentadaetylus em caüdades adjacentes ao corpo

principal de água e as do grupo fuscus em tocas no solo; todas especies desses grupos

possuem larvas aquáticas. A desova de S. rizibllls, sendo colocada diretamente na áryaa,

corresponderia aos primeiros estágios dessa série observada nos Leptodactylidae

(HADDAD et al., 1990).

A construção do ninho de espuma difere entre as seis famílias. Nos

Leptodactylidae, o macho bate o muco com os pés, ou à medida que ele vai sendo

liberado (HEYER & RAND, 1969 "apud" RYAN, 1985) ou que foi previamente liberado

pela Íêmea (HÓDL, 1990). Na única especie de Hylidae, ,S. rizibilis, a Ëmea é

responsável pela construção do niúo, uma vez que salta sobre a itgaa, retendo bolhas de

ar no muco (presente trabalho). Em Myobatrachidae, a Ëmea com batidas de suas mãos,

cria uma corrente de ar que e direcionada para baixo do ventre do macho, local onde os

ovos se encontram (TYLER & DAVIES, 1979). Nos Microhylidae, após ocorrer a

oviposição, ftmea e macho mergulham e expelem bolhas de ar pelas narinas; as bolhas se

prendem ao muco, entre os ovos (HADDAD & HODL, em preparação). Em

Racophoridae, macho e Ëmea constroem o ninho de espuma atraves de batidas dos

membros posteriores no muco (SEYMOUR & LOVERIDIGE, 1994) Não se coúece a

construção do niúo em Hyperoliidae.

Dessa formq considerando a participação de ambos os sexos na construção

do ninho de espuma, bem como o modo de produção de bolhas, e plausivel supor que a

evolução desse modo reprodutivo teúa ocorrido de maneira independente nessas seis

família de anuros.



7t

RESUMO

Niúos de espuma são coúecidos em seis famílias de anfibios anuros. O

presente trabalho teve por objetivos quantificar desovas, descrever a construção do ninho

de espuma e verificar uma função provável para os niúos de Scinac rizibilis, a única

especie coúecida de Hylidae que possui tal modo reprodutivo. As observações de campo

foram realizadas em Ribeirão Branco, sul do Estado de São Paulo, entre fevereiro de 1993

e janeiro de 1994 e entre novembro de 1994 e fevereiro de 1995. A desova é formada, em

média, por cerca de 1.125 ovos; o número de ovos esteve correlacionado tanto com o

CRA quanto com a massa das ftmeas. Em S. rizibilis a Ëmea é responsável pela

construção do ninho de espuma. Apesar de terem sido realizadas poucas replicações, os

experimentos realizados indicam que a espuma influencia o desenvolvimento dos ovos,

pois coloca a disposição dos mesmos maior quantidade de oxigênio, ao aproximar a

desova do meio aéreo. Além disso, o ar contido nas bolhas poderia ser usado pelos

embriões.

*SUMMARY''

Foam nests are known in six families of anuran amphibians. The aim of the

present paper was to quantify the egg-clutches, describe the construction of the foam nest

and verify its probable function far Scinm rizibilis, the only hylid species that present this

reproductive mode. The field observations were performed in Ribeirão Branco, South of

São Paulo State, between February, 1993 and January, 1994 and from November,1994 to

February, 1995. The clutch is formed, on average, by I125 eggs; the number of eggs was

correlated with SVL and mass of the females. ïn S. rizibilis, the nest is built by the female.

Althougfi few replications were made, the experiments indicate that the foam inÍluences

the development of the eggs, since a greater quantrty of orygen becomes available to

thenç by approximating the clutch to the air. Moreover, the air contained in the bubbles

might be used by the embryos.
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