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RESUMO

Phyllomedusa ayeaye B. Lutz (1966) foi descrita a partir de sete exemplares coletados
em Morro do Ferro, distrito de Poços de Caldas, Minas Gerais. A população presente no Parque
Estadual do Itacolomi foi inicialmente descrita como P. itacolomi tendo sido posteriormente
sinomizada com P. ayeaye e constituiu o objeto deste estudo. As espécies do gênero
Phyllomedusa habitam preferencialmente ambientes providos de riachos e vegetação arbustiva.
Esses anuros caminham, saltam e se reproduzem sobre galhos de árvores ou arbustos, devido a
um conjunto de adaptações dos membros locomotores. Característica marcante desse gênero é o
polegar opositor presente nos membros anteriores e posteriores e, ainda, os mãos e os pés serem
grandes em relação ao corpo. Os animais estudados vivem numa drenagem temporária, em área
de campo rupestre, no Parque Estadual do Itacolomi. A vegetação da área é constituída
predominantemente por gramíneas, substrato utilizado na locomoção de P. ayeaye, havendo um
número reduzido de suportes utilizados para a forma de locomoção típica da maioria dos
Phyllomedusíneos. No presente estudo, são analisados diversos aspectos do comportamento
reprodutivo e as posturas corporais adotadas por P. ayeaye em diferentes situações, bem como
as adaptações locomotoras exibidas por essa espécie. Nesse sentido, é apresentada uma
descrição da osteologia e miologia dos seus membros locomotores anteriores e comparações
desses caracteres em relação a espécies proximamente relacionadas, que vivem em ambientes
arbóreos típicos do gênero.
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ABSTRACT

Phyllomedusa ayeaye B. Lutz (1966) was described from seven specimens collected in Morro
do Ferro, Poços de Caldas municipality, Minas Gerais. The population living in Itacolomi State
Park, originally described as P. Itacolomi, was subsequently synonymized with P. ayeaye and
was the object of this study. The species of the genus Phyllomedusa preferentially inhabit
streams and shrubby vegetation environments. These frogs walk, jump and reproduce on
branches of trees or shrubs, due to adaptations of the limbs. Hallmark of this genus is the
opposable thumb in the forelimbs and hindlimbs and also the forelimbs and hindlimbs been
large relative to the body. The studied animals live in temporary drainage in an area of rocky
fields in Itacolomi State Park. The vegetation of this area consists predominantly of grasses, the
substrate used in locomotion of P. ayeaye, and with a small number of substract type used in the
form of locomotion typical of most Phyllomedusineos. In this study, we analyze several aspects
of reproductive behavior and body postures adopted by P. ayeaye in different situations, as well
as locomotor adaptations displayed by this species. Accordingly, a description of the osteology
and miology of their limbs and comparisons of these characters over the closely related species
living in wooded environments typical of the genus.
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1. INTRODUÇÃO GERAL
São conhecidas atualmente 6.638 espécies de anfíbios no mundo, a grande maioria
incluída na ordem Anura (SBH 2010). O Brasil abriga cerca de 875 espécies, sendo que a maior
parte dessas foi descrita nos últimos quarenta anos (Silvano & Segalla 2005) e dezesseis
constam da lista de espécies ameaçadas de extinção do Ministério do Meio Ambiente (MMA
2003).
Phyllomedusa ayeaye B. Lutz (1966) foi descrita a partir de sete exemplares coletados
em Morro do Ferro, distrito de Poços de Caldas, Minas Gerais. Em 2006, foi descrita a espécie
P. itacolomi, com base em exemplares coletados no Parque Estadual do Itacolomi, localizado
nos municípios Ouro Preto e Mariana, em Minas Gerais (Caramaschi et al. 2006).
Posteriormente, essa espécie foi sinonimizada com P. ayeaye por Baêta e colaboradores (2009),
e constitui a população do presente estudo.
São conhecidas dez localidades de ocorrência para P. ayeaye, nove no estado de Minas
Gerais e uma no estado de São Paulo (Baêta et al. 2009). Essa espécie é classificada como
“Criticamente em Perigo” (CR), segundo a deliberação normativa do COPAM nº 147, de 30 de
abril de 2010 e como “Critically Endangered”, de acordo com a lista de espécies ameaçadas da
União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN 2010). Utilizando modelagem do
nicho ecológico, Giovanelli e colaboradores (2008) previram novas áreas de ocorrência para P.
ayeaye. A região de Ouro Preto estava entre essas áreas, embora a espécie P. itacolomi ainda
não tivesse sido sinonimizada como P. ayeaye. Apesar da descrição de aspectos ecológicos de
P. ayeaye por Cardoso et al. (1989), informações detalhadas sobre a ecologia, o comportamento
e a distribuição geográfica dessa espécie ainda são escassas (Giovanelli et al. 2008).
Quanto à classificação zoológica, Phyllomedusa ayeaye está incluída na família
Hylidae, subfamília Phyllomedusinae, no grupo de Phyllomedusa hypocondrialis (Daudin
1801). A subfamília Phyllomedusinae (Amphibia, Anura, Hylidae) é composta por sete gêneros
distribuídos na América Central e a leste dos Andes na América do Sul, são eles: Agalychnis
Cope, 1864; Cruziohyla Faivovich e colaboradores, 2005; Hylomantis Peters, 1873 “1872”;
Pachymedusa Duellman, 1968; Phasmahyla Cruz, 1991 “1990”; Phrynomedusa MirandaRibeiro, 1923 e Phyllomedusa Wagler, 1830.
As espécies incluídas na subfamília Phyllomedusinae apresentam caracteres únicos
entre os hilídeos neotropicais, incluindo a pupila em fenda vertical, cor verde no dorso e regiões
ocultas das coxas com padrões contrastantes de vermelho, azul e amarelo, ovos depositados fora
da água e larvas aquáticas com diversos caracteres exclusivos (Faivovich et al. 2005). Na
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análise feita por Faivovich e colaboradores (2005) foram identificadas 95 transformações em
proteínas nucleares e mitocondriais e em genes ribossômicos. O gênero Phyllomedusa constitui
um agrupamento complexo composto por 32 espécies. Dessas, vinte e cinco estão reunidas em
quatro grupos: grupo P. burmeisteri (Pombal & Haddad 1992), grupo P. hypochondrialis
(Caramaschi 2007), grupo P. perinesos (Cannatella 1982) e grupo P. tarsius (Barrios & Amoros
2006). Entretanto, sete espécies não foram incluídas em grupos (Faivovich et al. 2010). P.
ayeaye está incluída no grupo de Phyllomedusa hypochondrialis, juntamente com outras oito
espécies: P. azurea (Cope 1862), P. centralis (Bokermann 1965), P. hypochondrialis (Daudin
1801), P. nordestina (Caramaschi 2006), P. megacephala (Miranda-Ribeiro 1926), P. palliata
(Petters 1973), P. oreades (Brandão 2002) e P. rohdei (Mertens 1926).
As espécies do gênero Phyllomedusa habitam preferencialmente ambientes providos de
riachos e vegetação arbustiva. Esses anuros caminham, saltam e se reproduzem sobre galhos de
árvores ou arbustos, devido a um conjunto de adaptações dos membros locomotores (Burton
1996). Característica marcante desse gênero é o polegar opositor presente nos membros
anteriores e posteriores (Caramaschi et al. 2006) e, ainda, as mãos e os pés serem grandes em
relação ao corpo (Manzano 1997). Essa conformação dos membros propicia a apreensão de
galhos, resultando na forma típica de locomoção do grupo, segundo a qual o animal parece se
agarrar cuidadosamente à vegetação, ou seja, estes animais, ao contrário da maioria dos anfíbios
anuros, não usam os saltos como o principal modo de locomoção (Caramaschi et al. 2006).
Manzano (1995) descreve a miologia da cintura escapular e dos membros anteriores e
posteriores, com comentários sobre as características osteológicas de P. hypochondrialis.
Posteriormente, Manzano (1997) compara a miologia da cintura escapular de quatro espécies do
gênero Phyllomedusa: P. hypochondrialis, P. sauvagii, P. boliviana e P. atelopoides. Assim,
algumas variações dos músculos peitorais de P. atelopoides, são associadas ao modo de
locomoção, uma vez que essa espécie é a única dentro desse conjunto, cuja locomoção é
totalmente terrestre, essa espécie caminha sobre o solo. Dessas quatro espécies, P.
hypochondrialis é considerada mais proximamente relacionada à P. ayeaye, entretanto, a
morfologia dos membros locomotores dessas duas espécies deve deferir, pois ocupam
ambientes florestais distintos: área de campo rupestre e de vegetação arbustiva para P. ayeaye e
áreas de mata e áreas abertas para P. hypochondrialis.
Atualmente o estudo da osteologia também tem sido reconhecido como altamente
informativo para a sistemática e filogenética de anuros (Sheil & Alamillo 2005), embora sejam
disponíveis poucos trabalhos descritivos na literatura. As características das estruturas
esqueléticas que formam a cintura peitoral e membros dos anuros apresentam grandes variações
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entre os grupos, conforme é revelado pela análise da musculatura associada (Jones 1933;
Andersen 1978; Duellman & Trueb 1986; Emerson 1990) e pelos movimentos que envolvem
tais estruturas (Eckert 1979; Emerson 1990).
Em relação ao comportamento territorial, é conhecido para o gênero Phyllomedusa que
a maior parte das interações sociais é intermediada pela emissão de vocalizações, entretanto,
podem ocorrer combates físicos. Nesses casos, o tempo de residência e o tamanho dos machos
parecem ser os principais fatores responsáveis pelo resultado da interação (Krebs 1982; Wogel
et al. 2002). Para o gênero Phyllomedusa, comportamentos relacionados a interações agressivas
e defesa territorial são descritos para P. boliviana (Vaira 2001), P. distincta (Castanho 1994), P.
hypochondrialis (Matos et al. 2000), P. lemur (Jungfer & Weygoldt 1994), P. sauvagii ( Halloy
& Espinosa 2000), P. burmeisteri (Abrunhosa & Wogel 2004) e P. rodhei (Wogel et al. 2004).
Dentre as espécies estudadas nesse sentido, P. rohdei e P. hypochondrialis são mais
proximamente relacionadas à P. ayeaye, embora ocorram em ambientes distintos quanto ao tipo
de vegetação.
Os animais estudados vivem numa drenagem temporária próxima à Lagoa Seca, em
área de campo rupestre, no Parque Estadual do Itacolomi. A vegetação da área é constituída
predominantemente por gramíneas, substrato utilizado na locomoção de P. ayeaye, havendo um
número reduzido de suportes utilizados na forma de locomoção típica da maioria dos
Phyllomedusíneos.
No presente estudo são analisados diversos aspectos do comportamento reprodutivo e
das posturas corporais adotadas por P. ayeaye em diferentes situações, bem como as adaptações
locomotoras exibidas por essa espécie. Nesse sentido, é apresentada a descrição da osteologia e
miologia dos seus membros locomotores anteriores e comparações desses caracteres em relação
a espécies proximamente relacionadas, que vivem em ambientes arbóreos típicos do gênero.
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2. COMPORTAMENTO REPRODUTIVO E POSTURAL DE PHYLLOMEDUSA AYEAYE B.
LUTZ (1966)

2.1 INTRODUÇÃO
O estudo do comportamento de anfíbios anuros abrange diversos aspectos como
territorialidade, corte, cuidado parental e outras interações, sendo que grande parte desses
comportamentos é mediada por vocalizações (Bastos & Haddad 1995 2001; Lima et al. 2002).
Em estudos com anuros brasileiros, são frequentemente registrados novos comportamentos ou
padrões comportamentais (e.g., Cardoso & Haddad 1984; Sazima & Caramaschi 1986; Pombal
et al. 1994; Bastos & Haddad 1995; Martins et al. 1998; Haddad & Giaretta 1999; Haddad &
Sawaya 2000; Matos et al. 2000; Guimarães et al. 2001). Para P. ayeaye, foram descritos alguns
aspectos ecológicos de utilização de recursos para a reprodução (Cardoso et al. 1989), contudo,
informações detalhadas sobre a ecologia, o comportamento e a distribuição desta espécie ainda
são escassas (Giovanelli et al 2008).
A maioria das espécies de anuros formam agregados, durante o período reprodutivo, nos
quais os machos vocalizam para atrair as fêmeas (Duellman & Trueb 1986). Devido à
necessidade do meio aquático para sobrevivência das larvas, o período reprodutivo de anuros
tende a ocorrer em épocas restritas do ano, condicionadas principalmente pelas chuvas e pela
temperatura (Cardoso & Martins 1987). Poucos vertebrados são tão dependentes das condições
ambientais quanto os anfíbios, seus limites geográficos, ecologia, comportamento e história
natural são fortemente influenciados pela distribuição e abundância de água (Heyer et al. 1994).
Nos agregados reprodutivos, diversas espécies de anfíbios compartilham recursos, como
os sítios de vocalização, acarretando interações interespecíficas e intraespecíficas. Os conflitos
de interesse, decorrentes desse processo, são geralmente mediados por interações acústicas
(Cardoso & Haddad 1984; Bastos & Haddad 1995; Martins et al. 1998), podendo ocorrer
também combates físicos (Cardoso & Haddad 1984; Pombal et al. 1994; Bastos & Haddad
1995; Martins et al. 1998). Quando combates físicos ocorrem, o tempo de residência e o
tamanho dos machos, ou ambos, parecem ser os principais fatores responsáveis pelo resultado
da interação (Krebs 1982; Wogel et al. 2002).
O final de um encontro agonístico acontece frequentemente antes do combate físico,
evitando riscos e custos elevados aos indivíduos participantes (Kluge 1981; Martins et al. 1998;
Abrunhosa & Wogel 2004). A escolha do comportamento e as variações no desempenho
individual dependem de diferentes balanços entre custo benefício e da forma de comunicação.
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Muitos sinais carregam informações acerca do valor do recurso, o relativo potencial e
habilidades de luta e seleção de um comportamento estratégico (Enquist 1985; Abrunhosa &
Wogel 2004). Dados sobre comportamento agressivo relativo a combates físicos são disponíveis
para as seguintes espécies do gênero Phyllomedusa: P. boliviana (Vaira 2001), P. distincta
(Castanho 1994), P. hypochondrialis (Matos et al. 2000), P. lemur (Jungfer & Weygoldt 1994),
P. sauvagii ( Halloy & Espinosa 2000), P. burmeisteri (Abrunhosa & Wogel 2004) e P. rodhei
(Wogel et al. 2004).
Em anfíbios anuros, a comunicação acústica é considerada a principal forma de
comunicação intraespecífica nos diferentes tipos de interações, tendo como funções: advertir a
posição para outro indivíduo, atrair fêmeas, defender sítio de vocalização e anúncio de
comportamento reprodutivo (Wells 1977, 1988; Bastos & Haddad 1995).
Em relação à biologia reprodutiva apenas uma pequena parcela das espécies de anuros
na região Neotropical foi estudada. Entretanto, estes estudos tem gerado informações
importantes sobre estratégias reprodutivas, modos reprodutivos, corte e outras características da
biologia destas espécies (e.g.: Pombal-Jr. et al. 1994; Bastos & Haddad 1996; Haddad &
Sawaya 2000; Prado et al. 2000; Ovaska & Rand 2001; Prado et al. 2002). Segundo Duellman
(1985), a diversidade de modos reprodutivos em anfíbios é maior do que a observada em
qualquer outro grupo de vertebrados. Tal diversidade é particularmente marcante nos trópicos,
onde alguns modos são restritos a ambientes de montanha com alta umidade atmosférica.
O modo reprodutivo é definido por Duellman (1985) como uma combinação de fatores
relacionados à oviposição e desenvolvimento, incluindo sítio de oviposição, características do
ovo e da desova, taxa e duração do desenvolvimento, o estágio e tamanho dos eclodentes e o
tipo de cuidado parental, se ocorrer. As desovas entre as espécies do gênero Phyllomedusa
ocorrem na vegetação ciliar, sendo os ovos aderidos à superfície de folhas largas enroladas em
ramos pendentes sobre a água. Os embriões se desenvolvem no interior dessas folhas até a
dissolução das cápsulas gelatinosas. Posteriormente, devido ao crescente movimento das larvas
as folhas se abrem e os girinos caem na água, onde continuam seu desenvolvimento larval até a
metamorfose (Caramaschi & Cruz 2002).
Anfíbios são particularmente suscetíveis a dessecação devido à alta permeabilidade da
pele, local de troca de gases (Duellman & Trueb 1994), e passagem de vapor de água (Wygoda
1984). Sendo fisiologicamente incapazes de reduzir a perda de água por evaporação cutânea, os
anuros exibem comportamentos para evitar a dissecação. As glândulas cutâneas de alguns
phyllomedusineos, como P. boliviana, P. hypochondrialis, P. iheringi, P. sauvagii, P. bicolor e
P. azurea, produzem secreção de lipídeos, a qual reveste o corpo formando uma fina camada
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impermeável que reduz a perda de água de 5 a 10% (Duellman & Trueb 1994). Este
comportamento de limpeza e/ou impermeabilização da pele foi descrito por Blaylock (1976).
Phyllomedusa ayeaye vive em ambientes altitudinais na da Cadeia do Espinhaço e na
serra da Canastra no sudeste do Brasil. No Parque Estadual do Itacolomi, região onde foi
desenvolvido o estudo, a espécie P. ayeaye é encontrada em ambiente de campo rupestre
estando sujeita a pressões diferentes daquelas reportadas para outras espécies do gênero
consideradas arborícolas. Visando avaliar as adaptações relativas aos membros locomotores de
P. ayeaye a esse ambiente extremo, são reunidas nesse trabalho dados comportamentais
relativos à locomoção, reprodução e posturas corporais relacionadas à redução de perda de água.

10

2.2 METODOLOGIA
2.2.1 ESPÉCIE DE ESTUDO
Phyllomedusa ayeaye B. Lutz (1966)
Phyllomedusa ayeaye está incluída na subfamília Phyllomedusinae, gênero Phyllomedusa, no
grupo de Phyllomedusa hypochondrialis, juntamente com outras oito espécies: P. azurea (Cope
1862), P. centralis Bokermann (1965), P. hypochondrialis (Daudin 1801), P. nordestina
Caramaschi (2006), P. megacephala (Miranda-Ribeiro 1926), P. palliata (Petters 1973), P.
oreades Brandão (2002) e P. rohdei (Mertens 1926).

Figura 3: Mapa da distribuição geográfica de Phyllomedusa ayeaye no Estado de Minas Gerais
(MG) e São Paulo (SP), Sudeste do Brasil: 1-Poços de Caldas (localidade tipo), 2- Ouro Preto,
3- Ouro Branco, 4- Congonhas do Campo, 5- Lavras, 6- Luminárias, 7- Carrancas, 8- São
Roque de Minas, 9- Arantina, 10- Pedregulho (Baeta et al. 2009).
Diagnose da espécie (Fig.: 2): (1) tamanho pequeno a médio (CRC 34,0-42,5 mm nos machos,
44,4 mm nas fêmeas); (2) Corpo moderadamente robusto; (3) focinho acuminado em vista
dorsal, ligeiramente arredondado no perfil; (4) reticulações pretas nos flancos, braços e pernas;
(5) padrão reticulado no lábio superior e nas bordas das pálpebras; (6) superfície ventral branca
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(creme) com reticulações pretas; (7), manchas amarelo-laranja delimitadas por reticulações
pretas; (8) superfície dorsal verde uniforme, sem manchas; (9) superfície dorsal lisa, sem
grânulos; (10) membrana palpebral transparente (Caramaschi et al 2006).

Figura 4: Phyllomedusa ayeaye no Parque Estadual do Itacolomi. Foto: Leandro de Oliveira
Drummond.

2.2.2 ÁREA DE ESTUDO
O Parque Estadual do Itacolomi (PEIT) está situado entre os municípios de Ouro Preto e
Mariana, Minas Gerais, na porção sul da Cadeia do Espinhaço (Peron 1989). Essa região
apresenta importância biológica extrema para a conservação da biodiversidade de Minas Gerais
(Drummond et al. 2006). O tipo climático ocorrente na região é o Cwb, conforme a
classificação de Köeppen, com invernos secos e verões chuvosos. A altitude varia entre 700m e
1772m e a precipitação média é de 2.018 mm. A temperatura média anual oscila entre 13,1 a
22,6º C, com média de 17,4 º C (Batista et al. 2004). A época chuvosa se estende de setembro a
fevereiro e a seca tem seu pico em julho e agosto (Fig.: 03).
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Figura 3: Média pluviométrica (mm) de 1999 a 2008, calculada a partir de dados cedidos pela
empresa Novelis do Brasil LTDA.

O Parque está localizado no extremo oeste da região do bioma da Mata Atlântica,
ocupando a zona de transição entre esse e bioma do Cerrado, sua vegetação é composta por
Floresta Estacional Semidecidual e Campos Rupestres (Messias et al. 1997).
Em virtude da singularidade do ecossistema do entorno da Lagoa Seca (Fig.: 04 e das
espécies de anfíbios que ali ocorrem (Drummond 2006), essa região foi considerada zona
primitiva no Plano de Manejo do Parque Estadual do Itacolomi, elaborado em 2006. Por esse
motivo, a pesquisa nessa área é considerada prioritária para o Parque e é proibida a entrada na
área por qualquer outro motivo.
O ponto amostrado nesse estudo, com as coordenadas geográficas 20º25’52”S;
43º29’12”W, constitui uma drenagem temporária (Figs.: 04 e 05), com aproximadamente 190
metros de comprimento a céu aberto, continuando em seguida como drenagem subterrânea. A
drenagem é circundada por vegetação arbustiva, mas em grande parte da área do entorno ocorre
o predomínio de gramíneas. Essa drenagem recebe o excesso de água da Lagoa Seca. Apesar de
temporária, essa drenagem mantém algumas poças ao longo do seu curso, onde são encontrados
invertebrados aquáticos e girinos de diversas espécies de anuros.
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Figura 4: Imagem da Lagoa Seca (seta vertical) e da drenagem temporária (seta horizontal) onde
foi realizado o estudo. Imagem Google Earth.

Figura5: Vista da drenagem temporária localizada no PEIT onde foi realizado o presente estudo.
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Para o presente estudo, a área de drenagem amostrada foi dividida em três pontos (Fig.:
06) que correspondem a regiões nas quais as características da vegetação e também as
características das poças apresentavam importantes variações, conforme é apresentado abaixo.

Figura 6: Pontos de amostragem 1, 2 e 3 utilizados no presente estudo, distribuídos ao longo da
drenagem na região da Lagoa Seca, no Parque Estadual do Itacolomi (IEF, MG). Imagem
Google Earth.



Ponto 1 (Figs.: 06 e 07) Ocupa uma área de aproximadamente 4 m2, com vegetação
da borda formada principalmente por plantas da família Iridaceae do gênero Neomarica.
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Figura 7: Área de amostragem na região da Lagoa Seca, Parque Estadual do Itacolomi,
correspondente ao ponto de amostragem número 1 do presente trabalho.



Ponto 2 (Figs.: 06 e 08)  Ocupa uma área de aproximadamente 6 m2, com a vegetação
arbustiva circundando todo o ponto, nenhuma planta apresentou mais que 3 metros de
altura. Não foi encontrada uma planta que se destacou como predominante.
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Figura 8: Área de amostragem na região da Lagoa Seca, Parque Estadual do Itacolomi,
correspondente ao ponto de amostragem número 2 do presente trabalho.



Ponto 3 (Figs.: 06 e 09) Ocupa uma área de aproximadamente 3 m2, sendo a metade
dessa área composta por vegetação arbustiva e a outra metade por gramíneas da família
Poaceae. Na porção composta por vegetação arbustiva, nenhuma planta ultrapassa dois
metros de altura.
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Figura 9: Área de amostragem na região da Lagoa Seca, Parque Estadual do Itacolomi,
correspondente ao ponto de amostragem número 3 do presente trabalho.

2.2.3 COLETA DE DADOS
As visitas à área de estudo foram realizadas mensalmente na estação seca e
quinzenalmente na estação chuvosa, entre início de maio de 2009 até o final de abril de 2010. A
cada quinzena foram realizadas observações em campo por três dias consecutivos. As
observações ocorreram entre às 17h e 22h (não considerando o horário de verão). Phyllomedusa
ayeaye se reproduz no período chuvoso do ano, por esse motivo durante este período foi
destinado um maior tempo ás observações.
A comunidade de anfíbios foi observada em campo, com o auxílio de lanternas
manuais. Nas observações noturnas, foram usadas lanternas elétricas de luz branca. Para evitar
interferência ou perturbação durante a exibição dos comportamentos, o foco da lanterna foi
coberto com papel celofane vermelho ou os animais foram iluminadas com intensidade mínima
de luz, desde que suficiente para a observação. A temperatura do ar e da água foram registradas
com por meio de um termômetro em cada noite de observação.
O método “animal focal” (Altmann 1974) foi empregado no registro do comportamento.
O procedimento consistiu em localizar os principais machos cantores em atividade e observá-los
por 50 minutos, com intervalo de 10 minutos entre as observações. Sempre que possível, o
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mesmo indivíduo era observado durante todo o período da observação (17: 00 as 22: 00 horas).
O observador assumia uma posição próxima a um macho em atividade de vocalização, de modo
que este não interrompesse sua atividade. Para cada indivíduo observado foram registrados os
seguintes dados: horário de início da atividade de vocalização, tipo de poleiro utilizado,
distância da poça, seu comportamento em relação a outros indivíduos machos e fêmeas de
Phyllomedusa ayeaye, seu comportamento em relação às outras espécies presentes no local e
seu modo de locomoção (o modo de segurar determinados substratos, a mudança de substrato) e
posturas assumidas. Para determinar o inicio das atividades de vocalização foi-se ao campo
durante o período diurno antes das P. ayeaye iniciar suas atividades.
Para verificar a distribuição espacial dos machos foi realizada, de 50 em 50 minutos,
uma amostragem do tipo “scan sampling” (Altmann 1974), que envolveu o registro da atividade
de todos os indivíduos adultos de P. ayeaye presentes no entorno da poça. A localização dos
indivíduos foi registrada em um croqui da área, com a maior precisão possível.
Nos pontos amostrados foram registrados os principais tipos de suportes ou poleiros
utilizados por P. ayeaye. Estes poleiros consistiram de partes de diversas espécies de plantas e
foram classificados como sendo galhos, folhas largas ou folhas finas. As folhas largas
correspondem a plantas de diferentes espécies da família Iridaceae (gênero Neomarica). Apesar
dessas folhas apresentarem aproximadamente 1,5 centímetro de largura, são mais largas que as
folhas consideradas finas de plantas de diferentes espécies da família Poaceae, as quais
apresentaram largura de aproximadamente 0,2 centímetros. Para o poleiro constituído por
galhos, por ser menos específico o seu uso pelos animais, não foi possível a definição das
espécies das plantas.
Algumas das desovas observadas durante o desenvolvimento do projeto foram abertas
para que fosse feita a contagem dos ovos. Em relação às desovas, foram registrados dados como
o sítio de oviposição, a distância em relação à poça, tipo de planta em que a desova foi
encontrada, sendo posteriormente identificada a espécie de planta.

2.2.4 ANÁLISES DOS DADOS
Para verificar a correlação entre a abundância de indivíduos da espécie em estudo em
cada noite de observação com os parâmetros ambientais e também para analisar a correlação
entre o número de vocalizações de P. ayeaye e os parâmetros ambientais, foi utilizado o
coeficiente de correlação de Spearman, uma vez que os dados não apresentaram distribuição
normal. Para a análise da abundância de indivíduos em poças e em poleiros foi utilizado o
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método de Stepwise, através de GLM´s (Modelos Lineares Generalizados) utilizando a
simplificação de modelos de forma parcimoniosa, onde o modelo mais simples é aceito como o
mais adequado. Para a adequação dos modelos foi utilizada distribuição de Poisson ou
Quasipoisson quando necessário. Para estas análises foi utilizado o programa R 2.10.0.
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2.3 RESULTADOS
2.3.1 COMPORTAMENTO REPRODUTIVO
2.3.1.1 REGISTROS E DISTRIBUIÇÃO NOS TRÊS PONTOS AMOSTRADOS
A atividade reprodutiva de P. ayeaye teve início na primeira quinzena de setembro de
2009, no início da estação chuvosa, conforme pode ser observado na figura 10. A existência de
poças ao longo da drenagem, que não secam totalmente, faz com que logo após as primeiras
chuvas, pontos como o número 3 atinjam um nível ideal de água para o desenvolvimento das
atividades reprodutivas de Phyllomedusa ayeaye, segundo as observações realizadas. A
atividade de vocalização se estendeu até a primeira quinzena de dezembro do mesmo ano.
Durante as campanhas de campo foram feitos um total de 39 registros de P. ayeaye
(média 2,05 + 1,61 registros por dia), distribuídos ao longo dos três pontos da drenagem,
considerando apenas os dados dos meses que a espécie esteve em atividade. O numero de
registros de P. ayeaye variou nos três pontos amostrados (Fig.: 11), tendo sido feito um total de
12 registros no ponto 1, 10 registros no ponto 2 e 17 registros no ponto 3. De acordo com a
distribuição dos machos de P. ayeaye ao longo dos 4 meses em que a espécie esteve em
atividade, foram observadas variações temporais entre os três pontos amostrados.
Conforme pode ser observado na figura 11, no ponto 1, foi registrado um maior número
de indivíduos em atividade reprodutiva durante o mês de outubro e na primeira quinzena de
novembro. No ponto 2, o maior número de registros de indivíduos em atividade foi durante o
mês de novembro e na primeira quinzena de dezembro. Por outro lado, o ponto 3, apresentou o
maior número de registros de indivíduos em atividade durante o mês de setembro, quando as
atividades de vocalização se iniciaram. Foi possível verificar diferença significativa entre os três
pontos amostrados quanto ao número de registros de machos vocalizando na mesma noite. O
número de registros no ponto 2 foi maior que nas demais pontos ao longo do período
(X23=22.81 p<0.01), enquanto que as pontos 1 e 3 foram semelhantes nesse sentido.
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Figura 10: Registros de P. ayeaye na região da Lagoa Seca no Parque Estadual do Itacolomi
(IEF, MG) no período de maio de 2009 a abril de 2010, em relação aos dados referentes a
pluviometria (mm) obtidos junto a Novelis.

Figura 11: Número de registros de Phyllomedusa ayeaye nos pontos amostrados ao longo de 12
meses de coletas de maio de 2009 a abril de 2010 na região da Lagoa Seca no Parque Estadual
do Itacolomi (IEF, MG).

22

Dentre os 39 registros de P. ayeaye avistados no período de estudo, 25 foram
encontradas por meio das vocalizações, 11 foram localizados através de busca ativa, durante o
período noturno, estes não estavam em atividade de vocalização, e 3 P. ayeaye foram
encontrados ainda durante o dia, fora de seu período de atividade em estado de torpor como
descrito por Blaylock (1976). Todos os registros feitos foram de indivíduos machos. Os três
animais registrados durante o período diurno, por volta das 17 horas, estavam próximos ao solo,
na base de plantas, local aparentemente protegido do vento, do sol, das fortes chuvas e até
mesmo de possíveis predadores, devido à dificuldade de acesso. Após o início do anoitecer,
estas P. ayeaye iniciavam sua locomoção até as partes superiores da planta até um sítio de canto,
onde davam início as suas vocalizações.

2.3.1.2 VOCALIZAÇÕES
As vocalizações se encerraram no meio do período chuvoso, e a partir do mês de
janeiro, não foram mais avistados indivíduos adultos, somente girinos. A variação da
temperatura do ar e da água aparentemente não influenciou a população de P. ayeaye (Fig.: 12).
Não foi verificada correlação significativa entre o número de machos de P. ayeaye e a
pluviosidade (rho= 0.316, nível de significância= 0.317), nem com a temperatura do ar (rho=
0.008, nível de significância= 0.979) ou mesmo com a temperatura da água (rho= -0.73, nível de
significância= 0.822), através da análise do coeficiente de correlação de Spearman.
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Figura 12: Número de registros de P. ayeaye observados e relação à temperatura do ar (Temp.
ar) e temperatura da água (Temp. água) no período de maio de 2009 a abril de 2010, na região
da Lagoa Seca no Parque Estadual do Itacolomi (IEF, MG).

Três tipos de substratos, folhas largas (família Iridaceae), folhas finas (família Poaceae)
e galhos (em plantas de diferentes famílias) foram utilizados preferencialmente como sítios de
vocalização, sendo que o animal ocupou frequentemente o lado da planta que estava mais
proximo ao corpo d’ água. Estes sítios de vocalização são constituídos por pontos expostos a
poça d’água com uma distância média 54,58 + 44,89 cm (n= 12) da poça. Durante as
vocalizações, P. ayeaye permaneceu principalmente em uma das duas posturas corporais que
são descritas no item 2.3.2.4 Principais Posturas Utilizadas Durante Vocalizações (pag. 35),
podendo variar em relação à posição dos membros traseiros. Não foram observadas vocalização
e locomoção concomitantes, assim como nenhum individuo foi encontrado vocalizando com o
corpo em uma inclinação superior a 45°.
O início das atividades de vocalização variou ao longo do período de estudo, sendo que
em duas das observações a vocalização ocorreu logo após o ocaso às 18h30min. O pico de
atividade ocorreu entre as 19h00min e 20h30min. Cada macho observado vocalizou em média
3,01 vezes durante uma noite de observação.
Foi verificada correlação significativa entre a temperatura da água (rho= -0.548, nível
de significância= 0.015) e o número de vocalizações emitidas por P. ayeaye observada. Não foi
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detectada correlação entre a atividade de vocalização e a temperatura do ar (rho= -0.237, nível
de significância= 0.329) (Fig.: 13).

Figura 13: Vocalizações emitidas por P. ayeaye observada ao longo das coletas e dados de
temperatura da água e do ar.

.

Durante chuvas intensas a postura mais freqüente assumida pelos animais consistia em

manter os membros junto ao corpo e agarrar fortemente a vegetação. Indivíduos encontrados
durante o dia e observados até o período noturno sob forte chuva pareciam tentar se deslocar até
um provável sítio de canto, sem sucesso. Em algumas situações foi observada a atividade de
vocalização ser interrompida por causa da chuva e do vento. O animal abandonou o sítio e se
dirigiu a região basal da planta, que lhe forneceria proteção. Durante as chuvas, por seis vezes,
foi observado o comportamento de elevar o membro dianteiro direito, colocando a mão na altura
dos olhos e a deslizando sobre a face até o termino do focinho, aparentemente retirando o
excesso de água presente no rosto.

2.3.1.3 DESOVAS
Os tipos de substratos onde P. ayeaye foi registrada (folhas largas, família Iridaceae,
folhas finas, família Poaceae e galhos, em plantas de diferentes famílias) não foram utilizadas
para a postura de ovos. A oviposição foi sempre observada em plantas próximas destes sítios, as
quais certamente apresentavam as características necessárias para a oviposição (Fig.: 14).
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Figura 14: Desova de Phyllomedusa ayeaye em planta da família Rubiaceae (Coccocypselum
sp.).

Foram encontradas um total 20 desovas, distantando em média 35,41 + 10,32 cm (n=
12) da poça. As desovas foram colocadas nas plantas das famílias Rubiaceae (Coccocypselum
sp.), Proteaceae (Roupala sp.) e Melastomataceae (Tibouchina sp.). Essas plantas estavam
sempre próximas a algum dos poleiros utilizados, e não foi observado P. ayeaye utilizando-as
como poleiros para o canto, com exceção de Rubiaceae (Coccocypselum). Das 20 desovas
encontradas no período, seis tiveram o número de ovos contados encontrando-se uma média de
23 + 3,28 ovos por desova. Duas desovas foram encontradas com embriões mortos de P.
ayeaye, uma contendo apenas um indivíduo e a outra com sete indivíduos (Fig.: 18).
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Figura 15: Desovas de Phyllomedusa ayeaye em planta da família Proteaceae (Roupala sp.).

Figura 16: Desova completa de P. ayeaye em desenvolvimento entre as fazes 19 a 20 da tabela
da Gosner 1960.

27

Figura 17: Desova de Phyllomedusa ayeaye entre as fases 21 a 23 segundo a tabela de Gosner
1960.

Figura 18: Desova com girinos mortos de Phyllomedusa ayeaye em planta da família Rubiaceae
(Coccocypselum sp.).

Apesar do início das vocalizações ter ocorrido na primeira quinzena de setembro, a
primeira desova foi encontrada apenas na primeira quinzena do mês de outubro, ou seja, um
mês após o inicio das chuvas. Nos pontos 1 e 2, foram registradas nove desovas em cada e no
ponto 3, apenas 2 desovas (Fig.: 19). Algumas das desovas se encontravam em folhas sobre o

28

solo e não sobre a água. Durante as chuvas fortes o nível das poças aumentou significativamente
chegando sob as desovas depositadas em folhas sobre a terra.
Em todas as observações realizadas, nenhum individuo de P. ayeaye percorreu mais que
um metro do ponto em que foi encontrado no início das observações até o final delas. A maioria
destes movimentos consistiu em sair de uma área com uma vegetação mais densa, ou seja, do
meio de gramíneas ou arbustos, e se dirigir a partes mais expostas das plantas, próxima ao corpo
d’água.

Figura 19: Número de desovas registradas nos pontos amostrados ao longo de 12 meses de
coletas de maio de 2009 a abril de 2010 na região da Lagoa Seca no Parque Estadual do
Itacolomi (IEF-MG).

2.3.1.4 INTERAÇÕES INTRA-ESPECÍFICAS
Em 5 observações, o macho focal posicionou o seu corpo em direção a outro macho que
estava vocalizando próximo a ele e passou a vocalizar nesta direção, nenhum sinal visual foi
emitido por estas P. ayeaye. Por duas vezes, em diferentes observações, o macho residente, ou
seja, aquele que estava em atividade de vocalização, teve seu território invadido por outro
macho de P. ayeaye que adentrou seu território sem emitir vocalizações. Nos dois casos, o
macho residente saiu de seu sítio e se dirigiu ao macho invasor, mas em ambos os casos o
macho invasor se locomoveu na direção oposta do macho residente. Nos dois casos, após essa
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perseguição, de aproximadamente 40 centímetros, os machos residentes retornaram aos seus
sítios e retomaram a atividade de vocalização.

2.3.2 COMPORTAMENTO POSTURAL E SUBSTRATOS UTILIZADOS
2.3.2.1 MOVIMENTO E SUBSTRATOS UTILIZADOS
P. ayeaye foi registrada utilizando os seguintes substratos como poleiros: galhos (n= 12
indivíduos), folhas largas de plantas do gênero Neomarica (n= 10 indivíduos), folhas finas de
plantas da família Poaceae (n= 5 indivíduos), folhas largas e galhos (n= 9 indivíduos) e folhas
finas e galhos (n= 3 indivíduos), conforme pode ser observado na figura 20.
Sobre folhas largas os indivíduos foram registrados apenas no ponto 1, sobre folhas
finas e folhas finas/galhos foram encontrados somente no ponto 3, indivíduos sobre galhos
foram registrados nos pontos 2 e 3; folhas largas e galhos foi o único tipo de substrato utilizado
por P. ayeaye nos três pontos. Para cada um desses substratos houve variações quanto ao modo
em que P. ayeaye se segura no substrato, assim como variações no movimento lateral do seu
corpo. Não foi verificada diferença no número de indivíduos entre folhas largas, folhas finas,
galhos, folhas largas/galho e folhas finas/galhos (X28=13.89 p=0.08). No entanto, ocorreu uma
variação significativa entre as datas amostradas (X21=6.71 p=0.001), indicando sazonalidade de
indivíduos quanto à utilização de cada tipo de substrato.

Figura 20: Abundância de indivíduos em relação a cinco tipos de substratos nos três pontos
amostrados.

30

No início do movimento a partir do repouso, P. ayeaye eleva uma das patas dianteiras
até a altura da cabeça e a leva a frente com os seus dedos bem abertos, não segura em nenhum
substrato e retorna com o membro para próximo ao corpo. O movimento é repetido por três
vezes, e na terceira vez o indivíduo segura um substrato e começa a se locomover. Após
iniciado o movimento este comportamento não se realiza novamente, a não ser que o animal
novamente permaneça imóvel por um longo período.
Nos movimentos sobre galhos (Fig.: 21) geralmente a palma da mão ou do pé são as
primeiras partes a tocar o substrato, e logo a seguir, os dedos o envolvem. As caminhadas
verticais foram realizados por meio de galhos finos que permitem ao indivíduo segurá-los,
utilizando o polegar opositor e a grande flexibilidade das mãos e dos pés. Neste caso, como os
membros dianteiros são os principais responsáveis por suspender o animal, este também
aparenta ser o responsável pela estabilidade do corpo durante a subida. Caso P. ayeaye
interrompa seu movimento em um galho que esteja posicionado verticalmente, e comece a
vocalizar, este se posiciona da seguinte maneira: os membros dianteiros ficam junto ao corpo
segurando o substrato, um dos membros traseiros segura o galho em uma posição abaixo do
animal e o outro membro traseiro segura o substrato sobre o animal, o corpo é posicionado
horizontalmente.
Na caminhada horizontal o movimento lateral do corpo pode variar de acordo com a
espessura do galho, sendo que em galhos mais finos o movimento lateral do corpo de P. ayeaye
é maior do que sobre galhos mais espessos. O movimento lateral aparentemente é feito para
manter o equilíbrio durante o deslocamento. De acordo com a espessura do galho, o tempo gasto
para fazer um percurso aparentemente variou, tendo sido mais lento sobre galhos mais finos do
que sobre galhos mais grossos.
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Figura 21: Phyllomedusa ayeaye caminhando sobre galhos no período de maio de 2009 a abril
de 2010 na região da Lagoa Seca do Parque Estadual do Itacolomi (IEF,MG). Foto: Leandro de
Oliveira Drummond.

As folhas consideradas largas das plantas da família Iridacea são rígidas e por isso
suportam o peso de P. ayeaye, permitindo a sua caminhada (Fig.: 22). Dependendo da região da
folha (ex.: extremidade distal), o indivíduo pode se agarrar a mais de uma folha ao mesmo
tempo para que elas assim suportem seu peso. Devido à espessura da folha, o animal não a
envolve totalmente com as patas dianteiras, segurando-as pelas bordas. Já as patas traseiras,
sendo mais compridas, conseguem segurar toda a folha, utilizando para isto o polegar opositor,
como pode ser observado na figura 22.
A caminhada vertical sobre as plantas da família Iridacea é praticamente igual a aqueles
observados sobre galhos, com a exceção do modo de segurar a planta pela mão. Para o
deslocamento horizontal, o individuo não realiza muito movimento lateral do corpo. O
equilíbrio nesta planta, tanto na caminhada vertical, como na caminhada horizontal é
extremamente prejudicado pela ação do vento, pois a folha se move muito, dificultando o
progresso do animal. Durante o balançar pelo vento, P. ayeaye permanece com seus membros
fixos no mesmo ponto da folha ou das folhas, os membros podem estar junto ao corpo ou não.
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Figura 22: Phyllomedusa ayeaye em locomoção sobre folhas largas da família Iridaceae no
período de maio de 2009 a abril de 2010 no Parque Estadual do Itacolomi (IEF, MG). Foto:
Leandro de Oliveira Drummond.

Na caminhada sobre folhas finas das gramíneas da família Poaceae (Fig.: 23), P. ayeaye
necessita se agarrar a mais de uma folha para se locomover, pois apenas umas dessas folhas não
suportam o peso de um indivíduo. Neste caso, pôde ser observado, em sete situações, que ao
iniciar o movimento, P. ayeaye levanta um dos membros dianteiros, ficando a mão na altura da
cabeça. Posteriormente a mão é levada a frente, com os dedos abertos. O movimento é repetido
cerca de três vezes. Nessa repetição do movimento, o animal parece agrupar folhas suficientes
que suportem seu peso e permitam o deslocamento, ao contrário do que ocorre sobre as folhas
largas e sobre os galhos, onde o animal nos dois primeiros movimentos não segura nenhum
substrato.
No caso do substrato composto por plantas da família Poaceae, não foram observadas
alterações no equilíbrio de P. ayeaye em função da ação do vento. Nos casos observados, os
indivíduos estavam próximos ao centro da planta da família Poaceae, rodeados por outras folhas
que o protegiam, mas o equilíbrio era dificultado quando o animal estava nas bordas desta
planta.
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Figura 23: Phyllomedusa ayeaye utilizando plantas da família Poaceae como substrato no
período de maio de 2009 a abril de 2010 no Parque Estadual do Itacolomi (IEF, MG).

2.3.2.2 TORPOR
Os indivíduos observados em abrigos diurnos, em estado de torpor, como descrito por
Blaylock (1976) exibindo a seguinte postura corporal: os membros junto ao corpo, com as mãos
debaixo do peito e parte saco vocal, enquanto os pés estavam debaixo de suas coxas e barriga,
tendo toda a superfície ventral do corpo em contato com o substrato, incluindo o queixo a região
mentoniana. Os olhos estavam deprimidos.

2.3.2.3 LANÇAMENTO DO CORPO
Ao mudar de um substrato para outro, P. ayeaye segura o substrato de destino com as
patas dianteiras e lança seu corpo um pouco a frente, mantendo as patas traseiras fixas no
substrato de origem. Caso o novo substrato suporte o peso do animal, este prossegue com o
movimento, caso o substrato não suporte, outro caminho é escolhido. Em quatro casos
observados, o substrato que daria sequência ao deslocamento se encontrava um pouco distante,
e o indivíduo observado apoiou seu corpo sobre os membros posteriores, mantendo as patas
traseiras fixas. A partir de um impulso dado pelos membros traseiros, o corpo foi levado à frente
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com os membros dianteiros esticados e as mãos abertas (Fig.: 24). Quando o indivíduo alcança
o substrato com os membros anteriores, seu corpo se aproxima deste com a força dos músculos
de seus membros dianteiros. Caso ele não consiga segurar o substrato com os membros
anteriores, seus pés permanecem bem seguros no substrato anterior, até dar início a novas
investidas.

Figura 24: Ilustração do lançamento do corpo de Phyllomedusa ayeaye tentando alcançar um
novo suporte para dar sequência ao movimento.
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2.3.2.4 PRINCIPAIS POSTURAS UTILIZADAS DURANTE VOCALIZAÇÕES
P. ayeaye permaneceu imóvel durante a maior parte do tempo das observações. Ao
utilizar substratos horizontais, o animal mantém seus membros junto ao corpo, mantendoa
superfície ventral do corpo toda em contato com o substrato, com exceção do mento. Seus
membros permanecem junto ao corpo, com as mãos debaixo do peito e parte do saco vocal,
seus pés debaixo de suas coxas e barriga. A cabeça se mantém levantada com os olhos bem
abertos (Fig.: 25). Já sobre substratos verticais, P. ayeaye se posiciona com os membros
dianteiros junto ao corpo segurando o substrato. Um dos membros traseiros segura o galho em
uma posição abaixo do animal e o outro membro traseiro segura o substrato sobre o animal, o
corpo é posicionado horizontalmente (fig.: 26). Aparentemente, se trata de uma postura de
alerta, pois o animal observado se moveu cinco vezes ao ouvir a vocalização de outro individuo
ou algum barulho próximo a lagoa.

Figura 25: Phyllomedusa ayeaye imóvel em postura de alerta sobre uma planta da família
Iridacea no período de maio de 2009 a abril de 2010 no Parque Estadual do Itacolomi
(IEF,MG). Foto: Leandro de Oliveira Drummond.
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Figura 26: Phyllomedusa ayeaye imóvel em postura de alerta sobre um galho. Foto: Leandro de
Oliveira Drummond.

2.3.2.5 LIMPEZA E/OU IMPERMEABILIZAÇÃO DA PELE
Foi observado em três ocasiões o comportamento de impermeabilizar a pele por
Phyllomedusa ayeaye. Esse comportamento é também conhecido por limpeza da pele, onde o
animal passa suas patas pelas glândulas lipídicas sobre a superfície dorsal e espalha a secreção
pelo restante do corpo. Este comportamento pode ser dividido em sete movimentos, com uma
sequência para os membros posteriores e outra para os membros anteriores, conforme pode ser
observado nas figuras 27 a 28.
O primeiro movimento é iniciado pelo membro traseiro direito. No primeiro
movimento, o pé desliza sobre a metade posterior do corpo. O movimento do pé começa na
parte final do dorso e vai até a metade deste. Ao chegar à metade do dorso, o pé se desloca
lateralmente, saindo do corpo do animal, esse movimento é realizado apenas uma vez (Fig.: 27
A).
O segundo movimento é também realizado pelo membro traseiro direito, que se desloca
ficando sobre o dorso do animal, a coxa é posicionada em uma posição a noventa graus em
relação ao plano anterior-posterior do corpo e o pé começa a deslizar a partir do joelho até a
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cintura. Neste movimento, o polegar opositor e os dedos 2 e 3 passam sobre a superfície dorsal e
os dedos 4 e 5 passam sobre a superfície ventral da coxa (Fig.: 27 B). O movimento é realizado
uma vez. Até o presente momento, os outros três membros locomotores estão fixos ao substrato.
No terceiro movimento, os membros posteriores deslizam um sobre o outro, ou seja, um
membro impermeabiliza e/ou limpa o outro (Fig.: 27 C). No quarto movimento o membro
posterior direito, em um novo movimento, começa a deslizar sobre a região dorsal do antebraço
do membro anterior direito no sentido do cotovelo a mão, para tanto são utilizados os dedos 3, 4
e 5 e o movimento é realizado uma vez. Ao mesmo tempo, o membro posterior esquerdo realiza
o primeiro movimento feito pelo membro posterior direito (Fig.: 27 D). Novamente os membros
posteriores se deslizam um sobre o outro.
Terminado o movimento anterior, é dado inicio ao quinto movimento, onde o membro
traseiro direito fica posicionado com o pé sobre o antebraço, mas sem movimento, enquanto o
membro traseiro esquerdo faz a limpeza do antebraço esquerdo, no sentido do cotovelo para a
mão utilizando os dedos 3, 4 e 5. No sexto movimento os dois membros traseiros iniciam a
limpeza a lateral do corpo. O movimento dos membros traseiros se inicia próximo aos membros
dianteiros indo até a base do membro traseiro, o movimento é realizado duas vezes. Ao iniciar o
movimento anterior a pata desliza até a base do membro traseiro. Para repetir o movimento, o
animal retira a pata do corpo e o coloca no ponto de início do movimento.
No sétimo movimento os dois membros traseiros no novo movimento limpam as partes
internas dos membros dianteiros por três vezes e retornam ao substrato segurando-o (Fig.: 27
E).
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Figura 27: Parte da sequência de movimentos apresentada por Phyllomedusa ayeaye durante a
limpeza do corpo com os membros traseiros. Modificado a partir de Blaylock (1976). A: o
membro traseiro direito desliza sobre a parte posterior do dorso; B: o membro traseiro direito
desliza sobre-si; C: Os membros traseiros deslizam um sobre o outro; D: o membro traseiro
desliza sobre a região dorsal do braço direito; E: os dois membros traseiros limpam as partes
internas dos membros dianteiros por três vezes e retornam ao substrato segurando-o.

Os membros dianteiros foram utilizados de forma independente, ou seja, durante a
limpeza em nenhum momento eles foram utilizados simultaneamente. Os membros dianteiros
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foram utilizados para a limpeza da superfície dorsal proximal, da cabeça e da superfície ventral.
A seguir, é apresentada uma descrição da sequência de movimentos apenas para o lado direito
do corpo:

A.

A mão direita foi levantada sobre a cabeça, até a parte posterior da glândula paratóide
direita, o olho direito foi fechado. O polegar foi apontado ventro-lateralmente, ou seja,
ficou apoiado na lateral do corpo e o restante dos dedos sobre a superfície dorsal do
corpo, com um movimento de deslize a mão foi levada até a ponta do focinho. Este
movimento foi realizado apenas uma vez. Em seguida, a mão retorna até a altura dos
olhos e desliza novamente sobre a face indo até a ponta do focinho. Este movimento
também foi realizado apenas uma vez (Fig.: 28 A e 29).

B.

A mão direita agora é colocada sobre a região gular e desliza até o peito apenas uma vez e
com todos os dedos juntos (Fig.: 28 B).

C.

A mão é posicionada sobre o peito e desliza sobre o ventre de três a quatro vezes.
Terminado esse movimento, o membro retorna ao substrato e inicia a limpeza do membro
dianteiro esquerdo (Fig.: 28 C).
A limpeza é realizada unidirecionalmente, isto é, a partir do momento em que um

movimento iniciado em uma direção chegava à parte final, a mão era retirada do corpo,
retornando ao ponto de partida e a limpeza era repetida. Durante a limpeza os outros três
membros se mantiveram fixos ao substrato.
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Figura 28: Sequência de movimentos apresentada por Phyllomedusa ayeaye durante a limpeza
do corpo com os membros dianteiros. Retirada de Blaylock (1976).

Figura 29: Phyllomedusa ayeaye terminando de passar a mão sobre a face (movimento A do
membro dianteiro). Foto: Leandro de Oliveira Drummond.
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2.3.2.6 TANATOSE
Como comportamento de defesa, foi observada a tanatose (Duellman 1973). Ao exibir a
tanatose, o animal une os membros anteriores e posteriores sobre a superfície ventral do corpo,
inclina a cabeça ventralmente, e mantém os olhos fechados. Nesse comportamento, as patas
dianteiras ficam fechadas sobre o peito e as patas traseiras ficam com seus dedos levemente
dobrados, sobre a superfície ventral das mesmas (Fig.: 30). Esse comportamento foi exibido
durante o ato de captura das P. ayeaye.

Figura 30: Comportamento de tanatose em Phyllomedusa ayeaye. Foto: Leandro de Oliveira
Drummond.
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2.4. DISCUSSÃO
2.4.1 COMPORTAMENTO REPRODUTIVO
Na região da Lagoa Seca no Parque Estadual do Itacolomi, Phyllomedusa ayeaye têm
sua atividade reprodutiva entre os meses de setembro a dezembro. Esta atividade é iniciada nas
primeiras chuvas, após o enchimento da drenagem, como foi observado no presente trabalho, e
nos trabalhos de Drummond (2006) e Baeta et al. (2009). O início da atividade reprodutiva de P.
azurea e P. sauvagii também coincidem com o início do período chuvoso (Rodrigues et al.
2007). Com o início das chuvas a umidade do ar é elevada, fato essencial para permitir o
desenvolvimento dos embriões no período não aquático (Abrunhosa & Wogel 2004, Rodrigues
et al. 2007), pois os girinos de Phyllomedusa são colocados em folhas sobre a superfície da
água.
A atividade reprodutiva teve início no ponto 3, aquele que atingiu seu volume máximo
de água com as primeiras chuvas. Entretanto, depois de um mês, não foi mais observada
atividade reprodutiva nesse sítio, provavelmente devido à ocupação dos sítios de desovas
disponíveis. Pelo fato da área do ponto 3 ser reduzida, e apenas metade desta apresentar
vegetação arbustiva, com folhas, que poderiam ser usadas para a postura da desova, estes sítios
possivelmente tornam se fatores limitantes para o uso do ponto. As poças dos pontos 1 e 2
somente atingem um nível de água suficiente para atividades reprodutivas de P. ayeaye após um
período maior de chuvas. Além disso, no ponto 1 existe um número reduzido de sítios
favoráveis para a desova, enquanto que no ponto 2 esse número é elevado. Por causa do tempo
despendido (primeira quinzena de setembro) para o enchimento dos pontos 1 e 2, as atividades
de P. ayeaye nestes pontos iniciaram um pouco mais tarde em relação ao ponto 3, na segunda
quinzena de setembro. O ponto 1 possibilitou as atividades de P. ayeaye por um período
reduzido de tempo (45 dias). O ponto 2, por apresentar um número maior de possíveis sítios
para desovas, suportou os indivíduos nos meses finais das atividades reprodutivas (novembro e
dezembro).
Foram registrados na área do presente estudo, um total de 39 registros com uma média
de 2,05 + 1,61 por noite. Essa média é baixa se compararmos com outras espécies do gênero,
como P. burmeisteri, com média de 6,6 + 3,87, segundo Abrunhosa & Wogel (2004) ou P.
rohdei com média de 26,63 + 14,27, segundo Wogel (2001). Apesar dessa média de indivíduos
parecer baixa, deve ser levado em consideração a estrutura do ambiente. Este estudo foi
realizado em um ambiente temporário em campo rupestre, onde o tamanho dos pontos é
reduzido, assim como sítios para a deposição de desovas. Devido às pequenas dimensões dos
pontos e o comportamento agressivo de defesa territorial observada no presente trabalho e
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conhecida para os machos desse gênero (Vaira, 2001; Jansen& Kohler, 2008; Abrunhosa &
Wogel, 2004; Matos et al. 2000; Halloy & Espinosa, 2000; Wogel et al. 2004), seria improvável
o número de indivíduos nos pontos observados ser elevado.
Embora o tamanho dos pontos tenha sido semelhante, a abundância de P. ayeaye nos
três pontos amostrados variou, provavelmente devido a diferenças na vegetação do entorno dos
pontos. A vegetação no entorno do ponto pode apresentar características que propiciem o seu
uso como sítio de canto ou de desova, ou pode apresentar características que prejudiquem o seu
uso, influenciando diretamente na abundância de P. ayeaye observada.
Phyllomedusinae reúne espécies que iniciam a atividade de vocalização nas primeiras
horas após o anoitecer, conforme descreve Venâncio & Melo-Sampaio (2010) para P. bicolor,
com início das vocalizações às 19 horas. P. ayeaye, no presente estudo, parece iniciar sua
atividade um pouco mais cedo (às 18: 30h.). Algumas espécies como P. sauvagii iniciam as
vocalizações 2 horas após o anoitecer, tardiamente em relação a P. ayeaye. Nesse sentido,
também o pico de atividade para P. ayeaye ocorre em média mais cedo do que em de outras
espécies como P. burmeisteri com pico de atividade às 21h45min (Abrunhosa & Wogel 2004),
P. rohdei com pico de atividades as 21h00minh (Wogel 2001).
A distância média dos indivíduos vocalizando em relação ao corpo d’água (drenagem)
foi de 54,58 + 44,89 cm. Caramaschi et al. (2006) na Lagoa Seca , observou P. ayeaye entre 50
a 200 cm do corpo d’água . O entorno da Lagoa Seca é composto por rochas que elevam a altura
dos arbustos, esta parte rochosa é onde geralmente se encontra P. ayeaye. A distância em que P.
ayeaye foi encontrada foi praticamente igual à apresentada por P. burmeisteri (58 + 57,8 cm)
(Abrunhosa & Wogel, 2004) e P. rohdei (45,7 + 32,6 cm) (Wogel et al. 2006), já P.
hypochondrialis apresenta uma maior variação na distância, de 6 a 200cm (Pyburn & Glidewell
1971), assim como P. boliviana que varia entre 32 a 250 cm (Vaira 2001) e P. sauvagii que
varia entre 150 a 200 cm (Halloy 1999-2000).
Durante a maioria das observações, P. ayeaye ficou praticamente imóvel em duas
posições, sobre substratos horizontais e sobre substratos verticais, essas posições constituíram as
principais posturas de vocalizações, com algumas variações em relação aos membros traseiros.
Nenhum indivíduo foi observado vocalizando em movimento, assim como nenhum indivíduo
foi observado vocalizando com o corpo em uma inclinação superior a 45°. Wogel et al. 2006
cita que a espécie P. rohdei emite vocalizações durante movimentos que são realizados em
interações agressivas. Durante as vocalizações, P. ayeaye movia sua cabeça em direção a
vocalizações de indivíduos ou barulhos próximos, aparentando estarem atentos ao meio, mas
não movia o corpo. Em inclinações superiores a 45°, P. ayeaye aparentemente necessita realizar
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um grande esforço com as patas dianteiras para manter o equilíbrio e sustentação do corpo,
talvez por isso P. ayeaye não vocalizou nesta situação.
O número de vocalizações emitidas por P. ayeaye apresentou correlação positiva com a
temperatura da água. A temperatura da água é altamente dependente da pluviosidade, assim, era
esperado que após as chuvas as vocalizações aumentassem, justificando essa correlação. A
temperatura do ar não apresentou correlação com vocalizações de P. ayeaye, embora seja
observada essa correlação para outras espécies, como por exemplo, para P. burmeisteri
(Abrunhosa & Wogel 2004). As chuvas intensas acompanhadas de fortes ventos ocorridas
durante o período de observações foi um fator que alterou a atividade de vocalização de P.
ayeaye, entretanto Rodrigues e colaboradores (2007) observaram que a intensidade das chuvas
não interferiu nas vocalizações e acasalamento de P. azurea, enquanto que P. sauvagii só
acasala em dias de fortes chuvas ou até dois dias depois.
As desovas foram encontradas somente a partir do mês de outubro, depois que os pontos
estavam completamente cheios. As desovas foram encontradas nas plantas das famílias
Rubiaceae (Coccocypselum sp.), Proteaceae (Roupala sp.) e Melastomataceae (Tibouchina sp.),
estas eram as principais plantas no entorno dos pontos que apresentavam condições ideais para a
postura da desova. Para a formação do ninho, podem ser utilizadas mais de uma folha como é o
caso de P. tetraploidea (Pombal & Haddad 1992), mas no caso de P. ayeaye apenas uma folha
foi utilizada.
As desovas de P. ayeaye foram encontradas a distâncias relativamente menores que o
reportado para outras espécies do gênero, como P. sauvagii (150 a 200 cm, segundo Halloy
(1999-2000), P. pirinesos (50 a 100 cm Cannatella (1982) e P. bicolor (70 cm,
segundoVenâncio & Melo-Sampaio (2010), fato que pode ter relação com o ambiente rupestre
que é formado por gramíneas e pequenos arbustos. As desovas de P. ayeaye apresentaram uma
média de 23 + 3,28 ovos, um número baixo, se comparado com outras espécies do gênero, como
P. burmeisteri (195 + 29.6 ovos, segundo Abrunhosa & Wogel 2004), P.iheringii (duas desovas
observadas, com 40 e 71 ovos, segundo Langone et al. (1985), P. bicolor (1202 ovos, segundo
Venâncio & Melo-Sampaio (2010), P. rohdei (100 + 19 ovos, Wogel et al. (2006), P. vaillantii
(400 a 800 ovos, segundo Lescure et al. 1995) e P. sauvagii (500 ovos, Perotti 1995).
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2.4.2 MOVIMENTO E SUBSTRATOS UTILIZADOS
Dentre os cinco tipos de poleiros utilizados nos deslocamentos, galho foi o mais
utilizado, não diferindo do esperado para Phyllomedusinae, grupamento que reúne anuros
arborícolas (Caramaschi & Cruz 2002).
O gênero Phyllomedusa é conhecido por possuir espécies reconhecidamente arborícolas
(Caramaschi & Cruz 2002), com exceção da espécie P. atelopoides, encontrada no Cuzco
Amazônico no sul do Peru, que é uma espécie terrestre (Duellman 1988). Estes
pyllomedusineos na maioria das vezes utilizam os galhos como principal substrato, assim com
P. ayeaye, podendo estes galhos estar localizados em partes mais expostas da poça, facilitando a
defesa do território e a procura pela fêmea, como é o caso de P. burmeisteri (Abrunhosa &
Wogel 2004), ou se localizarem em meio a vegetação densa com muitos sítios de oviposição,
como é o caso de P. rohdei (Wogel 2005). P ayeaye apesar de utilizar os galhos como principal
substrato, utiliza muito as plantas das famílias Iridaceae e Poaceae, plantas que pelas suas
características não permitem a P. ayeaye ficar em um sítio de vocalização elevado, ou até
mesmo ficar em pontos que garantam grande visibilidade como P. burmaisteri.
Na caminhada sobre cada um dos substratos foram detectadas variações em relação ao
balanço lateral do corpo, a forma de segurar o substrato e o equilíbrio. Contudo, apenas para a
locomoção sobre os galhos foi encontrado registro (Manzano 2008) explicando o movimento
realizado, ou seja, não foi encontrada na literatura informações sobre o modo de locomoção
sobre folhas largas ou folhas finas.
Nenhum indivíduo da espécie em estudo percorreu mais que um metro, para P. rohdei,
Wogel e colaboradores (2006) citam que o animal percorreu 101,7 centímetros em 6,57
minutos, ou seja, essa espécie no decorrer da noite provavelmente percorreu uma distância
significantemente maior do que um metro. Provavelmente, o deslocamento de P. ayeaye foi
influenciado pela altura das plantas nos pontos, o que permite um pequeno deslocamento
vertical e o tamanho reduzido dos pontos o que propicia a competição e conseqüente pequeno
deslocamento lateral.
Manzano (2008) descreve o movimento do membro dianteiro e a força exercida pelos
músculos da mão ao segurar substratos cilíndricos de diferentes espessuras, como se esse
substrato representasse um galho, mas não descreve o movimento em substratos laminares,
como as folhas largas, como das plantas do gênero Neomarica, ou sobre folhas finas, da família
Poaceae. Nos movimentos sobre os galhos, assim como descrito por Manzano (2008), a
velocidade para realizar determinado percurso sobre galhos finos é aparentemente maior,

46

provavelmente devido a necessidade do indivíduo se equilibrar sobre o galho. O equilíbrio é em
parte obtido pelo fato de Phyllomedusa ser capaz de gerar um contra torque no substrato,
durante o momento em que o agarra e isso ajuda a estabilizar seu corpo, sendo o gênero um dos
mais especializados na utilização do habitat arborícola e locomoção se sobre substratos estreitos
(Manzano 2008).
Apesar dos movimentos sobre os diversos substratos não serem relatados na literatura,
estes são possíveis graças à extrema mobilidade dos membros anteriores, como por exemplo, a
complexa rotação do pulso (Gray et al. 1997). Essa mobilidade permite ao indivíduo ajustar a
posição da mão e o modo de agarrar de acordo com o substrato, além disso, Phyllomedusa é
capaz de gerar um maior seqüestro de V dígito, gerando maior aderência ao substrato e
consequentemente maior estabilidade durante a locomoção (Manzano 2008).
Durante o dia P. ayeaye foi encontrada em postura de torpor conforme descrito por
Blaylock (1976), para P. sauvagei, P. iheringi, P. hypochondrialis e P. pailona. Segundo esta
descrição, os membros permanecem junto ao corpo, o ventre em contado com o substrato, os
olhos deprimidos, mas a cabeça e o peito levemente levantados não estando em contato com o
substrato, como ocorre com P. ayeaye. Castanho & De Luca (2001) cita que P. distincta
apresenta este comportamento, conforme a descrição acima e que P. tarsius e P. tetraploidea
exibem comportamentos similares. Entretanto, tanto Blaylock (1976), quanto Castanho & De
Luca (2001) descrevem que, após sair do torpor, ocorre à exibição do comportamento de
limpeza da pele, essa sequência não foi observada para P. ayeaye neste trabalho.
Phyllomedusa ayeaye em três observações realizou comportamento de limpeza da pele,
conforme descrito por Blaylock e colaboradores (1976) com algumas variações. Esse
comportamento é também conhecido para outras espécies do gênero como P. hypochondrialis
(Blaylock et al. 1976), P. tarsius (Castanho & De Luca 2001), P. tetraploidea (Castanho & De
Luca 2001), P. distincta (Castanho & De Luca 2001), P. iheringi (Langone et al. 1985). As
variações no comportamento de limpeza detectadas em P. ayeaye ocorrem na seqüência dos
movimentos executados pelas patas traseiras e um movimento a mais de limpeza da face pelas
patas dianteiras.
Em uma ocasião foi observada a perseguição entre dois machos de P. ayeaye que não
evoluíram para interações físicas e nem sinais visuais. Para alguns Phyllomedusineos, interações
físicas, utilização de sinais visuais e vocalizações de advertência são usuais. Das 31 espécies do
gênero Phyllomedusa, esse comportamento é registrado para P. boliviana (Vaira 2001), P.
distincta (Castanho 1994), P. hypochondrialis (Matos et al. 2000), P. lemur (Jungfer &
Weygoldt 1994), P. sauvagii ( Halloy & Espinosa 2000), P. burmeisteri (Abrunhosa & Wogel
2004) e P. rodhei (Wogel et al. 2004).

47

2.5 CONCLUSÃO


Phyllomedusa ayeaye têm sua atividade reprodutiva entre os meses de setembro

a dezembro, sendo a atividade iniciada nas primeiras chuvas, após a drenagem atingir um nível
de água que permita a postura de desovas e o desenvolvimento dos girinos.


Durante o período reprodutivo um baixo número de machos foi encontrado,

provavelmente devido às pequenas dimensões da drenagem.


O número de sítios para a desova parece ser um dos fatores determinantes para

o uso de uma dada área, ou seja, a maior parte das plantas no entorno da drenagem não
apresentava as condições necessárias para que fosse realizada a postura da desova, por isso
plantas que apresentam tais condições são determinantes.


As desovas foram encontradas a partir do mês de outubro, depois que as poças

estavam completamente cheias de água.


As desovas foram encontradas a alturas do corpo d’água relativamente menores

que o reportado para outras espécies do gênero, possivelmente devido ao ambiente de estudo,
campo rupestre, apresentar arbustos e gramíneas como principais substratos.


Dentre os cinco tipos de poleiros utilizados nos deslocamentos, os galhos foram

os mais utilizados, não diferindo do esperado para Phyllomedusinae.


Alguns dos movimentos de P. ayeaye reportados neste trabalho sobre os

substratos graminosos ainda não haviam sido descritos na literatura.
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3. DESCRIÇÃO DA OSTEOLOGIA DOS MEMBROS ANTERIORES E POSTERIORES E
DESCRIÇÃO DA MIOLOGIA DOS MEMBROS ANTERIORES DE PHYLLOMEDUSA
AYEAYE (ANURA: HYLIDAE)

3.1 INTRODUÇÃO
As espécies do gênero Phyllomedusa habitam preferencialmente ambientes providos de
vegetação arbustiva ou arbórea, que constituem substratos apropriados para a locomoção típica
desse gênero, a caminhada. Diferentemente da maioria dos anfíbios anuros, eles não usam a
locomoção por saltos (Caramaschi et al. 2006), durante a caminhada, esses animais parecem se
agarrar cuidadosamente à vegetação utilizando as mãos e os pés. Este tipo de caminhada exige
adaptações dos membros locomotores e de seus músculos (Burton 1996).

Características

marcantes desse gênero, são o polegar opositor nos membros anteriores e posteriores
(Caramaschi et al. 2006) e os membros anteriores e posteriores serem grandes em relação ao
corpo (Manzano 1997), propiciando a preensão de galhos.
Em anfibios anuros arbóreos os membros dianteiros são longos e capazes de
considerável destreza durante o caminhar (Gray et al. 1997; Manzano 2008). Segundo Manzano
(2008), para os anuros moverem-se sobre substratos estreitos não foi apenas necessário evoluir
os braços, mas também a capacidade de fechar a mão para gerar um torque de equilíbrio. O
aumento da capacidade de flexão da mão e uma maior mobilidade no pulso parecem
ser características importantes para o fechamento da mão em torno do substrato (Cartmill 1985;
Isler 2005). Dessa forma, é possível neutralizar a força induzida pelo deslocamento lateral do
centro de massa durante a locomoção, promovendo o movimento sobre substratos de igual ou
inferior largura do seu corpo (Cartmill 1985; Sargis 2001; Schmitt & Lemelin 2004; Manzano
2008).
Manzano (1997) compara a miologia da cintura escapular de quatro espécies do gênero
Phyllomedusa, P. hypochondrialis, P. sauvagii, P. boliviana e P. atelopoides. P. atelopoides é a
única espécie dentro do gênero Phyllomedusa que apresenta comportamento totalmente
terrestre, ou seja, se locomove por caminhada no solo. Manzano (1997) detectou variações nos
músculos peitorais de P. atelopoides, em relação a outras três espécies, e as relacionou ao modo
de locomoção e aos hábitos terrestres.
P. hypochondrialis pertence ao mesmo grupo de espécies que P. ayeaye, entretanto,
apresenta ampla distribuição geográfica relacionada à ambientes de mata, diferentemente de P.
ayeaye, a qual possui uma distribuição mais restrita associada a ambientes altitudinais, no caso
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de Ouro Preto, P. ayeaye ocorre no campo rupestre. Nesse sentido, é esperado detectar
modificações miológicas e osteológicas em P. ayeaye associadas à locomoção em ambientes de
campo rupestre, desprovido de formações arbóreas.
O estudo da osteologia tem sido reconhecido como altamente informativo para a
sistemática e filogenética de anuros (Sheil & Alamillo 2005), embora sejam disponíveis poucos
trabalhos descritivos na literatura. As características das estruturas esqueléticas que formam a
cintura peitoral e membros dos anuros apresentam grandes variações entre os grupos, conforme
é revelado pela análise da musculatura associada (Jones 1933; Andersen 1978; Duellman &
Trueb 1986; Emerson 1990) e pelos movimentos que envolvem tais estruturas (Eckert 1979;
Emerson 1990).
O presente trabalho teve como objetivo analisar a osteologia e miologia dos membros
anteriores e posteriores de Phyllomedusa ayeaye, procurando estabelecer relações com o modo
de locomoção dessa espécie em ambiente de campo rupestre.
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3.2 METODOLOGIA
3.2.1 ESPÉCIE DE ESTUDO
Phyllomedusa ayeaye (B. Lutz, 1966) (Fig. 2)
Phyllomedusa ayeaye está incluída no gênero Phyllomedusa que é composta por 32 espécies.
Dessas, vinte e cinco estão reunidas em quatro grupos: grupo P. burmeisteri (Pombal & Haddad
1992), grupo P. hypochondrialis (Caramaschi 2007), grupo P. perinesos (Cannatella 1982) e
grupo P. tarsius (Barrios & Amoros 2006), além de sete espécies que não foram reunidas em
grupos (Faivovich et al. 2010). P. ayeaye está incluída no grupo de Phyllomedusa
hypochondrialis que é constituído por: P. azurea (Cope 1862), P. centralis (Bokermann 1965),
P. hypochondrialis (Daudin 1801), P. nordestina (Caramaschi 2006), P. megacephala
(Miranda-Ribeiro 1926), P. palliata (Petters 1973), P. oreades (Brandão 2002) e P. rohdei
(Mertens 1926).
Diagnose: (1) tamanho pequeno a médio (CRC 34,0-42,5mm nos machos, 44,4mm nas fêmeas);
(2) Corpo moderadamente robusto; (3) focinho acuminado em vista dorsal, ligeiramente
arredondado no perfil; (4) reticulações pretas nos flancos, braços e pernas; (5) padrão reticulado
no lábio superior e nas bordas das pálpebras; (6) superfície ventral branca (creme) com
reticulações pretas; (7), manchas amarelo-alaranjadas delimitadas por reticulações pretas; (8)
superfície dorsal verde uniforme, sem manchas; (9) superfície dorsal lisa, sem grânulos; (10)
membrana palpebral transparente.
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Figura 01: Phyllomedusa ayeaye no Parque Estadual do Itacolomi. Foto: Leandro de Oliveira
Drummond.

3.2.2 ÁREA DE ESTUDO E COLETA DE MATERIAL
O Parque Estadual do Itacolomi (PEIT) está situado na porção sul da Cadeia do
Espinhaço (Peron 1989), entre os municípios de Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais. O clima
da região é classificado como Cwb, com invernos secos e verões chuvosos, conforme Köeppen.
A altitude varia entre 700m e 1772m e a precipitação média é de 2.018mm. A época chuvosa se
estende de setembro a fevereiro e a seca tem seu pico em julho e agosto (Fig.: 03). A
temperatura média anual oscila entre de 13,1 e 22,6ºC, com média de 17,4ºC (Batista et al.
2004).
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Figura 2: Média pluviométrica (mm) entre os anos de 1999 a 2008 para a região do Parque
Estadual do Itacolomi, nos municípios de Ouro Preto e Mariana, em Minas Gerais calculada a
partir de dados cedidos pela empresa Novelis do Brasil LTDA.

O ponto amostrado nesse estudo, com as coordenadas 20º25’52”S; 43º29’12”W, é
formado por uma drenagem temporária, que exibe em seu entorno vegetação arbustiva, com o
predomínio de gramíneas (Fig.: 04 e 05). Essa drenagem recebe o excesso de água de uma lagoa
temporária, a Lagoa Seca (Fig.: 04).
As visitas à área de estudo foram realizadas entre maio de 2009 a abril de 2010, entre às
17h e 22h, não considerando o horário de verão. Durante a estação seca, as visitas ao local de
estudo ocorreram uma vez por mês e, na estação chuvosa, a cada quinze dias. Como era
conhecido que espécie em estudo se reproduz no período chuvoso do ano, foi destinado maior
tempo as observações em campo neste período.
Indivíduos de P. ayeaye foram coletados e levados ao Laboratório de Zoologia dos
Vertebrados e mortos com xilocaína 5%, tendo sido posteriormente fixados em formol 10%. Os
exemplares coletados foram preparados por meio de diafanização, para o estudo da osteologia e
miologia.
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3.2.3 ESTUDOS OSTEOLÓGICOS E MIOLÓGICOS
Para a descrição da osteologia, os exemplares fixados foram diafanizados, seguindo o
método de diafanização de Taylor & Van Dike (1985) para coloração de ossos e cartilagens.
Para a coloração das peças diafanizadas foram utilizados os corantes Azul de Alcian
(C56H8Cl4CuN16S4) e Alizarina (C14H8O4). Durante o processo de diafanização, o tempo de
permanência das peças em cada etapa variou, de acordo com a resposta do material aos
tratamentos químicos. Após o processo de diafanização, as peças foram desarticuladas,
separando o crânio, maxila, cintura escapular, coluna vertebral, membros anteriores, membros
posteriores, cintura pélvica e aparelho hióideo.
A identificação dos ossos seguiu as definições de Trueb (1970) e Fabrezi (1992) e a
enumeração dos dedos e artelhos, seguiu Fabrezi & Alberch (1996). Para o estudo da miologia,
foi empregada a terminologia proposta por Gaup (1986) e Manzano (2008) para a musculatura
dos braços e mãos.
Para auxiliar na codificação dos caracteres musculares, e na visualização das fibras,
tendões e aponeuroses, foi aplicado lugol sobre os músculos. Depois de identificados os
músculos e os ossos da espécie em estudo, foram utilizadas informações da literatura para
comparações entre os caracteres, como variações na espessura do músculo, pontos de origem e
inserção, composição muscular e óssea, entre outros. Posteriormente, os dados coletados em
campo referentes ao modo de locomoção do animal foram relacionados com a composição da
musculatura. As observações e fotografias dos músculos e ossos foram realizadas com o auxílio
de um microscópio estereoscópico Leica Z4.
Espécimes testemunho (N= 4) foram depositados na coleção de anfíbios do Laboratório
de Zoologia dos Vertebrados da Universidade Federal de Ouro Preto. Parte das análises
miológicas e osteológicas foram realizadas no Laboratório de Herpetologia do Museu Nacional
do Rio de Janeiro, com o auxilio de especialistas nestas áreas.
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3.3 RESULTADOS
Durante as idas a campo quatro indivíduos de Phyllomedusa ayeaye foram coletados,
estes foram usados nos estudos de miologia e osteologia, assim como outros três indivíduos já
fixados presentes na coleção de Herpetologia do Laboratório de Zoologia da Universidade
Federal de Ouro Preto

3.3.1 OSTEOLOGIA
A análise da osteologia do membro anterior seguiu o proposto por Fabrezi (1992). Os
componentes ósseos do membro anterior de Phyllomedusa ayeaye são: úmero, radio-ulna, ulnar,
carpal distal 5-4-3, carpal distal 2, radial, elemento Y e elemento proximal do prepollex (Fig.:
06).
O radio-ulna apresenta aproximadamente o mesmo comprimento do úmero, sendo a
cabeça proximal um pouco menor que a cabeça distal, ambos fundidos na sua região distal e
articulados com o ulnar e o radial.
O carpal distal 5-4-3 articula-se com os dígitos cinco, quatro e três. O carpal distal 2
articula-se com o dígito 3 e 2. O elemento proximal do prepollex é formado por duas peças, uma
peça proximal e uma distal (Fig. 07). As falanges estão arranjadas de acordo com a seguinte
fórmula 2-2-3-3.
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Figura 3: Vista dorsal do membro anterior diafanizado de Phyllomedusa ayeaye. Ossos: Carpal
distal 5-4-3, carpal distal 2, ulnar, elemento y, radial, radio-ulna.
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Figura 4: Vista ventral do membro anterior diafanizado de Phyllomedusa ayeaye. Ossos: Radioulna, Carpal distal 5-4-3, ulnar, prepollex.

O membro posterior de Phyllomedusa ayeaye é composto pelo ossos fêmur, tíbia e
fíbula, distal do tarso 2-3-4 articulando com os respectivos metacarpos, além do elemento y e do
prehallux (Fig.: 08). A tíbia e a fíbula se fundem na parte distal. Entre a articulação do
metatarsal 5 e a tíbia-fibula, foi observada a presença de um elemento do esqueleto, um
sesamóide na face dorsal. Este sesamóide não havia sido anteriormente descrito na literatura
para o gênero Phyllomedusa (Fig.: 09). As falanges estão arranjadas de acordo com a seguinte
fórmula 2-2-3-4-3. O prehallux é formado por dois elementos ósseos.
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Figura 5: Vista dorsal do membro anterior diafanizado de Phyllomedusa ayeaye. Ossos: tíbia e
fíbula, distal do tarso 2-3-4, elemento y e prehallux
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Figura 6: Vista dorsal do membro posterior diafanizado de Phyllomedusa ayeaye. Vista do
sesamóide.

As falanges terminais são simples, curvadas dorso ventralmente com a região proximal
alargada e a região terminal afilada. Essa forma da falange segue o descrito por Drews (1984
apud Fabrezi 1996) para falanges em forma de garra (Fig.: 10).
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Figura 7: Falange terminal do dedo IV do membro anterior de P. ayeaye

3.3.2 MÚSCULOS DOS MEMBROS ANTERIORES


Deltoideus episternalis (Fig.: 11 e 12): músculo longo que se origina no procoracoides e
se insere na metade da face ventro-lateral da região proximal do úmero.



Pectoralis epicoracoideus (Fig.: 11): músculo curto e largo com um tendão longo.
Originado na metade anterior do epicoracoides e inserido por um tendão na região
proximal da junção rádio-ulna.



Flexor digitorum communis longus (Fig.: 11): músculo volumoso e superficialmente
posicionado, localizado no centro do antebraço. O músculo origina se por um tendão
largo e curto a partir da aponeurose cobrindo o cotovelo. A parte distal do músculo se
divide em três ramos, o medial, central e lateral, cada ramo continua com um tendão
superficial. Estes se inserem na última falange dos dígitos III, IV e V. O ramo medial
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irá dar origem ao tendão do quinto dedo, o ramo central, ao tendão do quarto dedo e o
lateral, ao tendão do terceiro dedo e também ao tendão de origem do m. lumbricalis
brevis V.


Flexor carpis radialis (Fig.: 11): músculo volumoso, superficial, localizado no lado
radial do antebraço. Ele tem sua origem tendinosa posicionada na metade distal do
úmero e apresenta inserção carnosa na face medial do osso radial, e por um tendão no
elemento Y.



Epitrochleocubitalis (Fig.: 11): músculo volumoso e largo que se origina a partir da
cabeça distal do úmero e insere de forma carnosa ao longo da face ventral do lado ulnar
do rádio-ulna, e por um tendão curto e largo no carpal distal 5-4-3.

Figura 8: Vista ventral do membro anterior de Phyllomedusa ayeaye. Abreviações: DEL:
deltoideus; EPIC: m. pectoralis epicoracoideus; FCR: m. flexor carpis radialis; FDCL: m.
flexor digitorum comunis longus; EPT: m. epitrochleocubitalis.
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Triceps brachii (Fig.: 12): músculo grande e volumoso que cobre praticamente toda a
superfície ventro-lateral e dorsal do úmero. Músculo composto por três ramos inseridos
na aponeurose do cotovelo: um ramo ventral originado na base ventro-lateral do côndilo
proximal do úmero; um ramo dorsal originado na base dorso-lateral do côndilo
proximal do úmero e, o terceiro ramo lateral originado de um tendão curto e largo, a
partir da borda proximal posterior da omoplata.



Extensor digitorum comunis longus (Fig.: 12): músculo superficial, longo e largo que
cobre a superfície dorsal do rádio-ulna. O músculo extensor digitorum comunis longus
se origina no côndilo distal do úmero e se insere nos dígitos III, IV e V. Distalmente,
esse músculo se divide em três ramos, o lateral, inserido na base lateral do V metacarpo
por um tendão curto; o ramo central, inserido no meio do IV metacarpo por um tendão e
o último ramo, inserido na base medial do III metacarpo por um tendão curto.
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Figura 9: Vista dorsal do membro anterior de Phyllomedusa ayeaye. Abreviações: DEL:
deltoideus; ECL: m. extensor digitorum comunis longus; Tb: m. triceps brachii.



Extensor indicis brevis superficialis (fig.: 13): origina no dorso do radial e se estende
por quase toda a superfície dorsal do metacarpal II, inserindo-se na articulação
metacarpo-falangeana por um tendão. É parcialmente coberto pelo m. adductor indicis
longus.



Adductor indicis longus (fig.: 13): músculo triangular que tem origem na margem lateral
externa da ulna e se insere na face dorsal da primeira falange do metacarpal II, por
meio de um tendão.
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Extensor brevis distalis digitorum II-V (Fig.: 13): origina se na extremidade lateral
distal dos metacarpos e se inserem por tendões no lado dorsal das falanges terminais.


Extensor brevis profundi digitorum II-V (Fig.: 13): origina se na região latero-dorsal
dos metacarpos e insere por tendões finos na região dorsal da falange terminal.

Figura 10: Vista dorsal do membro anterior de Phyllomedusa ayeaye. Abreviações: ED II-V: m.
extensor brevis distalis digitorum II-V; EP II-V: m. extensor brevis profundi digitorum II-V,
EBS: m. extensor indicis brevis superficialis, ADDIL: m. adductor indicis longus.
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Abductor policis (Fig.: 14): Este músculo é composto por dois ramos que se originam a
partir da borda medial do ulnar. Ambos os ramos são largos e triangulares e se inserem
na base da prepollex em pontos bastante próximos um do outro.



Adductor policis (Fig.: 14): músculo curto, largo que surge a partir da borda medial do
distal do carpo 5-4-3 por um pequeno tendão. Ele está inserido ao longo da borda
medial dos elementos prepollex.



Flexor indicis superficialis proprius digiti II (Fig.: 14): músculo largo que cobre a face
ventral do II metacarpo, origem carnosa na borda medial do distal do carpo 5-4-3 e
inserção na base da falange terminal pelo tendão superficial II.



Tendo superficialis III e caput profundum (Fig.: 14): O músculo caput profundum
surge a partir da crista carnosa transversal do carpo distal 5-4-3, perto do tendão do
m. lumbricalis brevis III. É um músculo volumoso e superficial localizado próximo
aos m. lumbricalis brevis III, que se insere no tendo superficialis III. O tendo
superficialis III decorre do m. flexor digitorum comunis longus e se une ao m. caput
profundum na metade distal deste último. A inserção se dá na base da falange terminal
do metacarpal III, por um tendão e na região medial do mesmo metacarpal por uma
inserção carnosa.



Lumbricalis longus IV (Fig.: 14): o músculo lumbricalis longus IV é formado por dois
ramos curtos um medial e um externo. Os dois ramos

se originam no tendão

superficial IV, na altura da metade proximal do metacarpo IV. O ramo medial se
insere por uma inserção carnosa no segundo terço do metacarpal IV, o ramo externo se
insere no próprio tendão, que segue até a falange terminal. O músculo lumbricalis
longus V também é composto por dois ramos, um medial e um externo. Os dois ramos
são curtos originando-se no tendo superficial V, no nível da metade proximal do
metacarpo V. Ambos os ramos se inserem nesse mesmo tendão que alcança a falange
terminal.


Abductor secundus digiti V (Fig.: 14): origina-se por meio de um tendão na borda
lateral externa do lado ulnar da radio-ulna e se insere na metade proximal da lateral
externa do metacarpal V.



Palmaris profundus (Fig.: 14): músculo pequeno, retangular e superficial posicionado
de forma transversal na face ventral da mão. Origina-se da borda látero-distal do lado
ulnar do rádio-ulna e se junta aos tendões superficiais III, IV e V por uma fáscia
tendinosa. O músculo cobre o tendão do m. lumbricalis brevis V e se une a ela por
tecido conjuntivo.
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Figura 11: Vista ventral do membro anterior de Phyllomedusa ayeaye. Abreviações: ABDP: m.
abductor policis; ADDP: m. adductor policis; FP: m. flexor indicis superficialis proprius digiti
II; CP: m. caput profundum ; LB: m. lumbricalis brevis; LL: m. lumbricalis longus; ABDS:
abductor secundus digiti V; PP: palmaris profundus, TF: tendo flexor.
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Na finalidade de salientar as semelhanças e diferenças descritas nos parágrafos
anteriores foi montada a figura 15. Os dados da miologia destes seis Phyllomedusineos foram
retiradas de Manzano 2008 (P. bicolor, Litorea caerulea e P. sauvagii), Manzano 1995 (P.
sauvagii), Manzano 1997 (P. suvagii, P. hypochondrialis, P. boliviana e P. atelopoides). Dentre
esses artigos, apenas Manzano (2008) descreve a maioria dos músculos presentes na descrição
feita no sub item 3.3.2 Músculos dos Membros Anteriores, nos outros artigos não é dada ênfase
na descrição dos músculos dos membros, o que dificultou uma comparação mais ampla (Fig.:
15).
Dos dados obtidos da literatura podemos verificar que alguns músculos como os
músculos flexor carpis radialis, extensor digitorum comunis longus, adductor policis, flexor
indicis superficialis proprius digiti II, tendo superficialis III e caput profundum, abductor
secundus digiti V e triceps brachii são iguais aos obtidos no presente tabalho para P. ayeaye
(Fig.:15).
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Músculos

P. sauvagii

P. hypochondrialis

P. boliviana

P. atelopoides

P. bicolor

Litoria caerulea

Deltoideus
episternalis

* P. ayeaye

* P. ayeaye

* P. ayeaye

I: crista deltoidea

X

I: três ramos
inserindo no côndilo
proximal do úmero.

Pectoralis
epicoracoideus

I: crista deltoidea

I: crista deltoidea

I: metade do
úmero

I: crista deltoidea

X

X

* P. ayeaye

* P. ayeaye

X

X

X

I: O tendão de
origem do m.
lumbricalis brevis
V surge a partir do
tendão do ramo
lateral do m.
flexor digitorum
communis longus.

* P. ayeaye

X

X

X

* P. ayeaye

* P. ayeaye

X

X

X

X

* P. ayeaye

I: lado da ulna da
Epitrochleocubitalis radio-ulna; base
do ulnar

X

X

X

* P. ayeaye

I: lado da ulna da
radio-ulna

Extensor digitorum
comunis longus

X

X

X

* P. ayeaye

* P. ayeaye

Flexor digitorum
communis longus

Flexor carpis
radialis
Triceps brachii

* P. ayeaye

Extensor indicis
brevis superficialis

* P. ayeaye

X

X

X

* P. ayeaye

O: lado da ulna da
radio-ulna
I: dorso do
metacarpo II e
continua até na
articulação
metacarpo
falangeana.

Adductor indicis
longus

I: o músculo se
insere
lateralmente

X

X

X

X

X

Abductor policis
Adductor policis

* P. ayeaye
* P. ayeaye

X
X

X
X

X
X

* P. ayeaye
* P. ayeaye

I: tendinosa
* P. ayeaye

Flexor indicis
superficialis
proprius digiti II

* P. ayeaye

X

X

X

* P. ayeaye

* P. ayeaye

Tendo superficialis
III e caput
profundum

* P. ayeaye

X

X

X

* P. ayeaye

* P. ayeaye

Lumbricalis longus
IV

O: músculo
formado por 4
ramos
I: tendinosa

X

X

X

X

O: músculo formado
por1 ramo
I: duas inserções
tendinosas

Abductor secundus
digiti V

* P. ayeaye

X

X

X

X

X

Palmaris profundus

I: une-se ao
tendão V

X

X

X

* P. ayeaye

* P. ayeaye

Figura 12: Comparação entre os músculos dos membros anteriores de P. ayeaye com outras seis
espécies da subfamília Phyllomedusinae estudadas por Manzano 2008 (P. bicolor, Litorea
caerulea e P. sauvagii), Manzano 1995 (P. sauvagii), Manzano 1997 (P. suvagii, P.
hypochondrialis, P. boliviana e P. atelopoides). Símbolos utilizados: *P.ayeaye: músculo com
mesma origem e inserção que P. ayeaye; I: local de inserção do músculo; O: Origem do
músculo, X: não foi encontrado dados na literatura.
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3.4 DISCUSSÃO
3.4.1 OSTEOLOGIA
3.4.1.1 MEMBROS ANTERIORES
A análise da osteologia dos membros anteriores de Phyllomedusa ayeaye segue o
proposto na morfologia C por Fabrezi (1992), descrito como sendo formado por seis elementos
carpais individuais: ulnar, radial, carpal distal 5-4-3, carpal distal 2, elemento y e elemento
proximal do prepollex.

Este autor inclui duas espécies do gênero Phyllomedusa como

possuindo o padrão acima descrito, P. hypochondrialis e P. sauvagii, além de diversas outras
espécies de diferentes famílias, e diferentes hábitat, como espécies totalmente terrestres, tais
como Ceratophrys cranwelli, Leptodactylus latrans, Odontophrynus americanus.
Em descrições posteriores a Fabrezi (1992), outros indivíduos do gênero Phyllomedusa
tiveram a descrição do carpo realizada, nestas descrições P. boliviana (Fabrezi & Barg 2006), P.
vaillanti (Sheil & Alamillo 2005) e P. tetraploidea (Sheil & Alamillo 2005) apresentaram o
mesmo padrão proposto na morfologia C. Outras espécies arborícolas que não pertencem ao
gênero Phyllomedusa como Allophryne ruthveni (Fabrezi & Langone 2000) também apresentou
os mesmos elementos do carpo (ulnar, radial, carpal distal 5-4-3, carpal distal 2, elemento y e
elemento proximal do prepollex).
Apesar de seguir a mesma composição da morfologia C descrita por Fabrezi (1992), os
elementos carpais (ulnar, radial, carpal distal 5-4-3, carpal distal 2, elemento y e elemento
proximal do prepollex) de P. ayeaye apresentam formas um pouco diferentes das encontradas na
literatura para outras espécies duas espécies do gênero, P. atelopoides e P. vaillanti (Sheil &
Alamillo 2005). O ulnar em P. ayeaye é mais robusto do que o ulnar encontrado em P. vaillanti,
com o formato semelhante. O radial possui uma forma semelhantes nas três espécies P. ayeaye,
P. vaillanti e P. atelopoides. O carpal distal 2 aparentemente é mais robusto em P. ayeaye se
comparado com P. vaillanti, e não apresenta a forma triangular descrita para P. atelopoides. O
elemento Y em P. atelopoides e robusto na região distal e afilada na região proximal, diferente
do elemento y de P. atelopoides que é cuboidal.
O prepollex em P ayeaye é formado por dois elementos, assim como em P.
hypochondrialis (Fabrezi 2000), P. sauvagii (Fabrezi 2000), P. vailantii (Sheil & Alamillo
2005) e P. atelopoides (Sheil & Alamillo 2005). Em todas as espécies acima o elemento
proximal do prepollex é curto e o elemento distal é alongado. Outras espécies da família
Hylidae possuem dois elementos formando o prepollex, já algumas espécies terrestres como
Ceratophrys ornata e Odontophrynus americanus possuem três elementos, foi observado por
Fabrezi (2001) uma convergência morfologia decorrente de hábitos ou comportamentos
semelhantes de alguns grupos de anuros.
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3.4.1.2 MEMBROS POSTERIORES
A composição do membro posterior de Phyllomedusa ayeaye difere das descrições de
Fabrezi (1993), para P. sauvagii e P. hypochondrialis, e de Sheil & Alamillo (2005) para P.
vailantii e P. atelopoides.
P. sauvagii e P. hypochondrialis apresentam o distal tarsal 2-3 e distal tarsal 1, P.
vailantii e P. atelopoides apresentam do distal tarsal 2 e distal tarsal 3-4, enquanto que em P.
ayeaye, está presente o distal tarsal 4-3-2. Segundo Sheil & Alamillo (2005), no estagio 38
(Gosner 1960) de desenvolvimento de P. vaillanti, os distais tarsais 2, 3 e 4 são fundidos,
separando-se o distal tarsal 2 ao longo do desenvolvimento posterior. Em P. ayeaye estes tarsais
permanecem unidos.
Em Allophryne ruthveni um anuro arborícola, Fabrezi & Langone (2000), descrevem
uma composição do tarso semelhante à encontrada no presente trabalho para P. ayeaye, formado
pela tíbia, fíbula, tarsal distal 3-2, elemento Y e o prehallux.
O prehallux de P. ayeaye é formado por dois elementos, assim como nas espécies P.
vaillanti e P. atelopoides (Sheil & Alamillo 2005), mas difere de P. sauvagii e P.
hypochondrialis que apresentam três elementos formando o prehallux. A falange terminal de P.
ayeaye segue o proposto por Drews 1984 (apud Fabrezi, 1996) para falanges em forma de garra.
Fabrezi (2006) descreve este mesmo tipo de falange terminal para P. sauvagii, posteriormente
Kamermans & Vences (2009) formulam uma nova classificação para as falanges terminais e
incluem P. sauvagii como sendo terminal do tipo A, ou seja, falanges com a base larga que
afilam na parte distal, curvadas ventralmente, o mesmo formato foi aqui observado para P.
ayeaye.
Sesamóides são elementos esqueléticos, segundo definição de Vickaryous e Olson
(2007), mas que ainda geram discussão a respeito de sua origem e causa de existência. Esses
elementos esqueléticos na maioria dos estudos ósseos não são descritos (Ponssa et al. 2010),
sendo que até pouco tempo atrás acreditava se que os sesamóides eram comuns em outros
vertebrados e relativamente raros em anfíbios, mas ao se estudar melhor esses elementos ósseos
percebeu-se que eles são tão numerosos em anuros como em outros grupos de vertebrados (Kim
et al. 2009; Ponssa et al. 2010) . Os sesamóides normalmente se formam dentro de ligamentos,
tendões ou inserções de músculos próximos a articulações, por causa dessas regiões que os
sesamóides formam era difundida a idéia de que estes pareciam representar uma resposta a
intensos esforços mecânicos (Ponssa et al. 2010). O sesamóide encontrado em P. ayeaye é
pequeno, ósseo e está localizado na articulação da tíbia-fibula com o metatarsal 5, na face dorsal
do pé, provavelmente restringindo um pouco do movimento dorsal do metatarsal 5. Em
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Hymenochirus boettgeri, Kim e colaboradores (2009) supõem que a distribuição dos sesamóides
parece estar correlacionada com a filogenia e função. Ponssa e colaboradores (2010) afirmam
que esses elementos podem ser úteis para análises filogenéticas.

3.4.2 MIOLOGA
3.4.2.1 COMPARAÇÃO DA MIOLOGIA DO MEMBRO ANTERIOR DE P. AYEAYE COM
OUTRAS ESPÉCIES DA SUBFAMÍLIA PHYLLOMEDUSINAE.
Nas comparações realizadas na figura 15 (pag. 80) foram observadas algumas
semelhanças na composição miológica e também algumas variações. O. m. deltoideus
episternalis que se insere na metade da face ventro-lateral da região proximal do úmero em P.
ayeaye diferiu de P. atelopoides que insere se na crista deltóidea (Manzano, 1997) e de L.
caerulea que se insere por três ramos no côndilo proximal do úmero. O m. pectoralis
epicoracoideus que se insere por um tendão na região proximal da junção rádio-ulna em P.
ayeaye, diferiu das demais espécies comparadas, que possuem a inserção deste músculo na
crista deltóidea no caso de P. sauvagii, P. hypochondrialis e P. atelopoides (Manzano 1997) e a
inserção na metade do úmero no caso de P. boliviana (Manzano 1997).
O músculo flexor digitorum communis longus apresenta a mesma inserção e origem em
P. ayeaye, P. sauvagii (Manzano 2008) e L. caerulea (Manzano 2008), onde o ramo medial irá
dar origem ao tendão do quinto dedo, o ramo central, ao tendão do quarto dedo e o lateral, ao
tendão do terceiro dedo e também ao tendão de origem do m. lumbricalis brevis V. Apresenta
inserção diferente da apresentada por P. bicolor (Manzano 2008), onde o tendão de origem do
m. lumbricalis brevis V surge a partir do tendão do ramo lateral do m. flexor digitorum
communis longus.
O músculo epitrochleocubitalis possui a mesma inserção que de P. bicolor, inserindo se
de forma carnosa ao longo da face ventral do lado ulnar do rádio-ulna, e por um tendão curto e
largo no carpal 5-4-3 e difere da inserção de P. sauvagii, lado da ulna da radio-ulna e base do
ulnar, e de L. caerulea, insere se no lado da ulna da radio-ulna
O músculo extensor indicis brevis superficialis possui a mesma origem e inserção de P.
sauvagii e P. bicolor, mas difere na origem e inserção em relação a L. caerulea. O músculo
adductor indicis longus descrito para P. ayeaye diferiu do descrito para a inserção do músculo
de P. sauvagii, em P. ayeaye ele se insere na face dorsal da primeira falange do metacarpal II,
por meio de um tendão, já em P. sauvagii ele se insere lateralmente no metacarpal II.
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O músculo palmaris profundus possui a mesma origem e inserção em P. ayeaye, P.
bicolor e Litoria caerulea, e difere de P. sauvagii. Em P. ayeaye o palmaris profundus junta aos
tendões superficiais III, IV e V por uma fáscia tendinosa, já em P. sauvagii o palmaris
profundus une-se ao tendão V dedo.
Os dados obtidos na literatura referentes aos músculos flexor carpis radialis, extensor
digitorum comunis longus, adductor policis, flexor indicis superficialis proprius digiti II, tendo
superficialis III e caput profundum, abductor secundus digiti V e triceps brachii são iguais aos
obtidos no presente tabalho para P. ayeaye.

3.4.2.2 MOVIMENTO
Phyllomedusa é um dos gêneros mais especializados na locomoção no habitat
arborícola, tendo a capacidade de envolver totalmente o substrato com suas patas e com isso
gerar um contra torque no substrato, durante o momento em que o segura, auxiliando assim na
estabilização do corpo. Essa capacidade de fechar totalmente a mão garantindo um maior
equilíbrio é descrita por Manzano (2008) para P. bicolor e foi observada em P. ayeaye. Segundo
este mesmo autor essa capacidade ainda permite o uso de substratos estreitos, como galhos finos
ou mesmo folhas finas.
A maioria dos trabalhos de estudo da miologia dos anuros apenas descrevem os
músculos, algumas raras publicações além de descrever os músculos tentam os correlacionar
com sua função, como é o caso de Manzano (2008). Nestes poucos trabalhos que demonstram a
função dos músculos, a maioria é realizada descrevendo o movimento de anuros saltadores, e
mesmo na descrição da função dos músculos de anuros arborícolas, esta é demonstrada apenas
sobre galhos.

Usando o trabalho de Manzano (2008) que demonstra a função de alguns

músculos para duas espécies (P. bicolor e Litoria caerulea) da família Phyllomedusinae em
movimentos sobre galhos, foi feita uma comparação do movimento sobre galhos de P.ayeaye, e
baseando se também neste mesmo trabalho de Manzano, foi possível supor os principais
músculos envolvidos no movimento.
Na locomoção sobre galhos, a região palmar é a primeira parte do membro ao entrar em
contato com o substrato e logo que este contato é estabelecido o músculo flexor digitorum
comunis longus, músculo palmaris profundus e músculo flexor indicis superficialis proprius II
iniciam suas atividades de forma combinada, garantindo a preensão do galho. No caso de P.
ayeaye e P. bicolor o fechamento da mão é completo, já Litoria não fecha totalmente a mão e
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com isso não consegue gerar um contra torque igual ao das Phyllomedusas, fazendo com que a
espécie tenha um menor equilíbrio sobre substratos finos.
Para descrever os possíveis músculos envolvidos no movimento sobre as plantas das
famílias Iridaceae e Poaceae, foi feita uma suposição de quais seriam os músculos ativos. Pelo
fato de ser uma descrição do movimento e possíveis músculos atuantes sobre substratos que não
forma abordados em descrições presentes na literatura, não foi possível comparações.
Nos movimentos sobre as plantas da família Iridaceae que possuem folhas laminares, P.
ayeaye segura pela borda da folha.

Para tanto, antes de tocar o substrato, o músculo

epitrochleocubitalis promove uma rotação do pulso no sentido do quinto dedo. Ao entrar em
contato com o substrato, o músculo flexor digitorum comunis longus, músculo palmaris
profundus e músculo flexor indicis superficialis proprius II também entram em ação. As plantas
da família Iridaceae, por serem largas, não podem ser envolvidas totalmente pela mão do
animal, e consequentemente, ocorre uma menor flexão dos dedos. Ao não conseguir fechar
totalmente a mão sobre o substrato, o torque gerado provavelmente é menor, por isso supõe - se
que os músculos do pulso estariam sendo mais exigidos para conseguir o equilíbrio do animal,
além disso a folha se move mais que o galho devido a ação do vendo, fazendo com que os
músculos presentes no pulso sejam ainda mais utilizados.
As folhas das gramíneas da família Poaceae são muito finas, sendo necessária a
preensão de um feixe de folhas em cada movimento para suportar o peso de uma P. ayeaye.
Assim, o animal realiza por duas ou mais vezes o movimento de levar a pata à frente
rotacionando o pulso na direção do quinto dedo, pela ação do músculo epitrochleocubitalis.
Estando em contato com o substrato o animal flexiona a mão, pela ação dos músculos flexor
digitorum comunis longus, palmaris profundus e flexor indicis superficialis proprius II. A
repetição do movimento descrito acima permite a P. ayeaye juntar em suas mãos um feixe de
folhas, para que assim ter um substrato para locomoção que suporte o seu peso. Várias folhas
unidas dessa planta são totalmente englobadas pela mão, permitindo ao animal gerar o torque
necessário ao seu equilíbrio.
Burton (1998) relaciona a presença dos músculos extensores brevis distalis e brevis
profundi do membro anterior como típicos de anfíbios arborícolas (Ex.: Allophryne ruthveni).
De fato, esses músculos ocorrem em P. ayeaye, reforçando a origem arborícola dessa espécie.
Entretanto, não foi encontrada confirmação da presença desses músculos para o gênero
Phyllomedusa.
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3.5 CONCLUSÃO
 A osteologia dos membros anteriores de Phyllomedusa ayeaye é semelhante a outras
espécies do gênero quanto à composição, variando em relação à forma.
 A osteologia dos membros posteriores de Phyllomedusa ayeaye diferiu do conhecido
para outras espécies do gênero, quanto a composição, pela presença de um sesamóide e do tarsal
4-3-2 e também apresentou variações em relação a forma.
 Foi possível descrever e correlacionar os músculos com sua função, aspecto raramente
abordado na literatura. Não foram observadas diferenças significativas na miologia ou na
osteologia dos membros locomotores de P. ayeaye que permitissem inferências relativas à
adaptações particulares dessa espécie ao habitat de campo rupestre.
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