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Observações sobre história natural de Zachaenus carvalhoi
Izecksohn, 1983“1982” (Amphibia: Anura: Cycloramphidae)
Cássio Zocca Zandomenico1, Fernanda Cristina Lírio Ferreira1
& Rodrigo Barbosa Ferreira1,2 *
RESUMO: Reportamos a densidade populacional, o comportamento parental e
de defesa, aspectos da biologia reprodutiva e a estrutura do sítio de oviposição
de Zachaenus carvalhoi. Amostramos 168 parcelas de 5x5 m, estabelecidas no
interior florestal e nos três tipos de matrizes circundantes da Reserva Biológica
Augusto Ruschi em Santa Teresa, Espírito Santo. A densidade populacional foi
de 0,095 indivíduos/100 m2, representados por dois machos e uma fêmea, todos
encontrados no interior da floresta. Um macho estava em repouso acima e o
outro abaixo da camada de serrapilheira, enquanto a fêmea foi encontrada junto
a 20 ovos em uma cavidade em meio a radículas e coberta por serrapilheira. A
fêmea defendeu os ovos quando incomodada. Um macho encontrado inflou o
corpo e exibiu reflexo parcial de Bombina como comportamentos defensivos.
Essa espécie possui girinos endotróficos que completam o desenvolvimento
dentro do ninho. Suspeitamos que Z. carvalhoi pode estar seriamente ameaçado
em fragmentos florestais por possivelmente estar restrito às áreas florestais e
pela baixa densidade populacional.
Palavras-chave: atendimento aos ovos, comportamento de defesa,cuidado
parental, Cycloramphidae, Santa Teresa, sítio de oviposição.
ABSTRACT: Observations on the natural history of Zachaenus carvalhoi
Izecksohn, 1983 “1982” (Amphibia: Anura: Cycloramphidae). We report the
population density, parental care, defensive behaviors, aspects of reproduction,
and configuration of spawning site of Zachaenus carvalhoi. We sampled the
leaf litter of 168, 5 X 5 m plots, which were established in both forest interior
and matrix-habitat types around the Augusto Ruschi Biological Reserve,
Espírito Santo State, southeastern Brazil. We collected only two males and one
female, representing a population density of 0.095 individuals/100m2. All three
individuals were collected in the forest interior. One male was found resting on
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the leaf litter and the other one under the leaf litter. The female was found with
20 eggs in a cavity under the leaf litter, and displayed an aggressive behavior
toward the collectors when bothered. One male displayed two defensive
behaviors: puffing up the body and partial unken reflex. This species has
endotrophic tadpoles that complete their development in the nest. It is possible
that Z. carvalhoi is affected by habitat fragmentation because apparently they
are restricted to forest interior and have low population density.
Keywords: Cycloramphidae, defensive behavior, egg attending, oviposition
site, parental care, Santa Teresa.
Introdução
Apesar do aumento expressivo no número de herpetólogos no Brasil
ao longo da última década, grande parte dos anuros brasileiros permanecem
sem qualquer informação sobre história natural (Verdade et al., 2012). Estudos
com esse enfoque abordam temas como reprodução, comportamento e relações
intra e interespecíficas, fornecendo dados básicos sobre a biologia da espécie
estudada.
Há relatos para diversas espécies de anuros de ambientes terrestres
tropicais exibindo comportamento parental (Crump, 1996; Wells, 2007).
Segundo Wells (2007), 88% das famílias de anuros apresentam comportamento
parental, embora sejam raros os relatos abrangendo espécies brasileiras.
Diferentemente, aspectos sobre estratégias defensivas em anuros tem sido mais
frequentemente reportados, especialmente em formato de notas curtas (Toledo
et al., 2011; Escobar-Lasso & González-Duran, 2012; Borges-Leite et al., 2012;
Gally et al., 2012; Ferreira et al. 2013).
Endêmico da Mata Atlântica do sudeste do Brasil, Zachaenus carvalhoi
Izecksohn, 1983 presumivelmente possui o hábito de viver semi-enterrado sob
a camada de serrapilheira no chão da mata. Apenas recentemente Zachaenus
carvalhoi foi registrado fora da sua localidade tipo (município de Santa Teresa),
totalizando três registros no estado do Espírito Santo e outros quatro para o estado
de Minas Gerais (Verdade et al., 2009; Motta et al., 2010; Moura et al., 2010;
Salles & Maciel, 2010). Devido a escassez de informações sobre seu estado de
conservação, densidade populacional e exigências ecológicas, essa espécie é
classificada na categoria Dados Deficientes na Lista de Espécies Ameaçadas
do Espírito Santo e também na União Internacional para a Conservação da
Natureza (IUCN) (Peixoto & Silvano, 2004; Gasparini et al., 2007).
A fim de minimizar a carência de informações envolvendo história
natural de Zachaenus carvalhoi, apresentamos no presente estudo a densidade
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populacional, observações sobre a desova, sítio de oviposição, comportamento
parental e defensivo na localidade tipo dessa espécie.
Material e Métodos
Os trabalhos de campo foram conduzidos de 27 de agosto a 15 de
dezembro de 2012 no entorno e interior da Reserva Biológica Augusto Ruschi,
município de Santa Teresa, estado do Espírito Santo, Brasil. As amostragens
foram em período noturno entre as 18:00 e 23:30 horas. Adotamos parcelas de 5
x 5 m como unidade amostral. Em cada parcela, quatro coletores vasculharam a
serrapilheira por 20 minutos. Amostramos um total de 21 locais, representando
sete réplicas de cada um dos três tipos mais comuns de matrizes na região
(eucaliptal, cafezal, e mata secundária). Em cada local, estabelecemos um
transecto de 250 m perpendicular entre a floresta e a matriz adjacente. Nesses
transectos, amostramos duas parcelas de 5 x 5 m para cada distância avaliada
(borda da mata, 50 e 200 m no interior florestal, bem como 50 m distante da
borda e dentro da matriz).
A adoção dessa técnica de amostragem tendo como base área,
nos permitiu avaliar a densidade populacional de Zachaenus carvalhoi.
Considerando que amostramos cada parcela apenas em uma única ocasião,
assumimos probabilidade de detecção= 1. O cálculo foi feito dividindo o número
de exemplares capturados pela área total amostrada nas faixas de ocorrência
da espécie (borda da mata, 50 e 200 m no interior florestal). Para esse cálculo,
excluímos as parcelas estabelecidas no interior das matrizes visto que nenhum
exemplar foi encontrado em tal ambiente.
Foram tiradas as medidas dos indivíduos coletados (N= 3), assim como
o diâmetro do sítio de oviposição (N= 1), da desova (N= 1) e dos ovos (N= 20)
de Zachaenus carvalhoi. Os ovos foram medidos a partir da camada translúcida
e gelatinosa (camada vitelínica). As medidas foram feitas com auxílio de um
paquímetro com precisão de 1 mm (Swiss Precision Instruments, INC).
Observações do comportamento de defesa foram realizados em campo
e em laboratório. Em laboratório, testamos o comportamento defensivo de um
macho com o auxílio de uma pinça metálica seguindo Williams et al. (2000).
O local de oviposição encontrado foi inteiramente removido da serrapilheira
e transportado para um terrário; tentativamente com as mesmas condições de
temperatura e umidade, a fim de acompanhar o desenvolvimento dos ovos.
Os adultos coletados foram sacrificados com uso de Benzocaína 20%
aplicados na região pélvica e ventral. A confirmação do sexo dos indivíduos
foi possível ao examinar as gônadas com uso de estereomicroscópio (Meiji
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Techno Co.). Os adultos e girinos foram depositados na coleção de Herpetologia
do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
Brasil (MNRJ 84116-17; 86438).
Resultados
Amostramos um total de 168 parcelas (5 x 5 m) e apenas três indivíduos
de Zachaenus carvalhoi foram encontrados, sendo dois machos (CRC= 31,37
mm e CRC= 17,40 mm) e uma fêmea (CRC= 36,77 mm). Um macho foi
coletado no dia 12 de setembro de 2012 no interior florestal, 200 metros distante
da borda margeada por plantação de eucalipto (19°54’31.12” S e 40°39’49.87”
O, 880 metros de altitude). O outro macho foi coletado no dia 25 de setembro
de 2012 na borda da mata margeada por plantação de café (19°54’36.10” S e
40°30’59.83” O, 841 metros de altitude). A fêmea juntamente com seus ovos
foi encontrada no dia 15 de outubro de 2012 no interior florestal distante 50
metros da borda de plantação de café (19°49’59.00” S e 40°32’38.70” O,
834 metros de altitude). Os três locais de coleta encontram-se em fragmentos
florestais de propriedades particulares inseridas na zona de amortecimento da
Reserva Biológica Augusto Ruschi. Zachaenus carvalhoi apresentou densidade
populacional de 0,095 indivíduos/100 m2.

Figura 1: Macho de Zachaenus carvalhoi exibindo reflexo parcial de Bombina (“partial
unken reflex”) e o sinérgico inflar o corpo (“puffing up the body”).
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Um dos machos estava em repouso na serrapilheira acima da camada
de folhas, enquanto outro estava abaixo da camada de folhas. Após estímulo
em laboratório, o primeiro macho capturado exibiu reflexo parcial de Bombina
(“partial unken reflex”) e o sinérgico inflar o corpo (“puffing up the body”;
Fig. 1) como comportamentos defensivos. A fêmea estava juntamente com
seus ovos em uma cavidade abaixo da serrapilheira em meio às radículas (Fig.
2). Em campo, manipulamos um graveto próximo a fêmea para investigar um
possível comportamento agressivo. Ao ser estimulada a fêmea se reposicionou
a frente dos observadores, aparentando proteger os ovos.
Medimos o sítio de oviposição (41,4 X 31,0 mm; N=1), a desova
(25,2 X 18,1 mm; N=1) e o diâmetro dos ovos (4,5 mm ± 0,3; N=20). Os ovos
apresentavam uma casca espessa, gelatinosa e translúcida. Cada ovo continha
um embrião com olhos pretos bem evidentes e com aparência plana devido
possivelmente ao volumoso saco vitelínico.
Seis dias após a coleta da desova (21 de outubro de 2012), 11 ovos foram
envoltos aparentemente por uma infestação fúngica (Fig. 3). Os mesmos foram
lavados em água corrente até que fosse eliminada a aparente contaminação.
Sete dias depois (28 de outubro de 2012) os girinos começaram a eclodir (Fig.
4). No dia 5 de novembro de 2012 verificamos que 13 dos 20 girinos faleceram
possivelmente devido à reincidência da infestação fúngica, que dessa vez não
foi combatida. Após seis dias o restante dos girinos também morreu.

Figura 2: Fêmea de Zachaenus carvalhoi em cuidado parental atendendo os ovos
dentro do ninho.
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Figura 3: Ovos de Zachaenus carvalhoi contaminados aparentemente por uma
infestação fúngica (N=11).

Figura 4: Girinos de Zachaenus carvalhoi recém-nascidos com saco vitelínico anexado
(N= 20).
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Discussão
Zachaenus carvalhoi aparentemente apresenta uma baixa densidade
populacional na faixa de floresta avaliada (da borda a 200 m no interior
florestal) em sua localidade tipo. Apenas um período amostral longo e com
várias visitas aos mesmos pontos permitiria detectar com mais confiabilidade
tal estimativa. No entanto, há indícios que Z. carvalhoi é de fato uma espécie
rara. Existem poucos exemplares depositados nas coleções científicas e
Peixoto & Silvano (2004) reportam que Z. carvalhoi é uma espécie enigmática,
difícil de ser encontrada. Diferentemente, Z. parvulus (Girard, 1853), a única
espécie congenérica, possui presumidamente alta densidade populacional
(9,0 indivíduos/100 m2; Van Sluys et al., 2001) e não é considerada ameaçada
(Carvalho-e-Silva & Telles, 2004).
Os indivíduos coletados enquadram-se nas medidas dos parátipos
(fêmeas = [CRC= 35,5 ± 1,5 mm, N=2] e machos = [CRC= 30 ± 4 mm, N=2])
feitas por Izecksohn (1983). Acreditamos que um macho coletado ainda esteja
em fase juvenil devido ao seu tamanho diminuto. Corroborando com outros
trabalhos, sugerimos que Z. carvalhoi exibe dimorfismo sexual, sendo machos
menores que as fêmeas (Motta et al., 2010; Coelho-Augusto et al., 2013).
Zachaenus parvulus é menor que Z. carvalhoi mas também exibe dimorfismo
sexual, sendo fêmeas (CRC= 22,1 ± 5,7 mm, N=29) maiores que machos (CRC=
19,3 ± 4,5 mm, N=38) (Van Sluys et al., 2001).
Confirmamos que Zachaenus carvalhoi possui ovos eclodindo em
girinos endotróficos que completam o desenvolvimento dentro do ninho (modo
de reprodução 21, sensu Haddad & Prado, 2005). Esse é o mesmo padrão
relatado para Z. parvulus (Haddad & Prado, 2005). Oviposição em ambiente
terrestre tem sido considerado uma resposta à pressão seletiva sobre ovos e
larvas aquáticas no que tange a predação (Caldwell, 1992; Haddad & Prado,
2005).
As características internas e externas dos ovos são semelhantes entre
Zachaenus carvalhoi e Z. parvulus. A desova de Z. carvalhoi observada no
presente estudo foi menor que o número de ovos em desenvolvimento intrauterino avaliados para uma fêmea de outra área (Coelho-Augusto et al., 2013).
Essa discrepância também ocorre em Z. parvulus (Lutz, 1944; Van Sluys et
al., 2001). Esses dados sugerem que populações da mesma espécie podem
apresentar ajuste na taxa de oviposição.
O atendimento aos ovos (“egg attendance”; ver Wells, 2007) observado
no presente estudo para Z. carvalhoi é o tipo mais comum de comportamento
parental em anfíbios (Lehtinen, 2003). Esse é o primeiro registro de
comportamento parental para o gênero. Lutz (1944) encontrou uma postura de
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Z. parvulus durante coleta diurna, porém não havia adulto presente. Durante o
dia, algumas espécies são conhecidas por utilizarem outros microhabitats como
refúgio (Wells, 2007). Além de Cycloramphidae (presente trabalho e Giaretta
& Cardoso, 1995), há relatos de comportamento parental para outras famílias
ocorrentes na Mata Atlântica, como por exemplo, Hylidae (Martins et al., 1998),
Leptodactylidae (Giaretta & Oliveira-Filho, 2006; Santos & Amorim, 2006;
Martins, 2001) e Microhylidae (Izecksohn et al., 1971). É relatado ainda que
algumas espécies defendem ativamente seus ovos contra potenciais predadores
(Vaz-Ferreira & Gehrau, 1975; Kluge, 1981; Townsend et al., 1984). Machos
de Cycloramphus dubius defenderam sua prole a qualquer aproximação de
outro macho e também de objetos manipulados pelos observadores (Giaretta &
Cardoso, 1995). Esse foi o mesmo comportamento observado em nosso estudo
para a fêmea de Z. carvalhoi após ser estimulada com um graveto.
Além do atendimento e defesa da prole, algumas espécies também
reduzem a incidência de infestação fúngica nos ovos (Simon, 1983). Isso ocorre
devido ao fato dos pais: i) rolarem os ovos ocasionalmente o que pode matar as
hifas fúngicas ou ii) comerem os ovos contaminados antes que a infestação se
torne generalizada (Salthe & Mecham, 1974; Forester, 1979). Provavelmente
nosso insucesso na manutenção dos girinos em cativeiro deva-se ao fato de
termos obstruído o período de atendimento aos ovos. Com isso, acreditamos
que Zachaenus carvalhoi exibe esse tipo de cuidado parental, o que aumentaria
a taxa de sobrevivência da prole (Wells, 2007).
Há similaridade na posição e estrutura do sítio de oviposição dessas
duas únicas espécies do gênero Zachaenus. No entanto, Lutz (1944) relata que
não há sinais de construção do ninho, sendo aparentemente uma depressão
natural do terreno. Mesmo não tendo sido observado ao longo do nosso estudo,
sugerimos que o sítio de oviposição de Z. carvalhoi seja possivelmente resultado
de construção, tendo em vista a acentuada concavidade do mesmo e a dimensão
aparentemente compatível ao tamanho do espécime e desova.
Os comportamentos defensivos de Zachaenus carvalhoi (reflexo
parcial de Bombina e inchar o corpo) juntamente com sua coloração dorsal,
fazem-no assemelhar-se a uma folha da serrapilheira. O reflexo de Bombina é
aqui considerado parcial, pois os olhos permanecem abertos e o corpo não fica
totalmente arqueado, ou seja, a parte ventral não é claramente exibida. Espécies
registradas exibindo o reflexo completo também exibem reflexo parcial, porém o
oposto não é registrado (Toledo et al., 2011). Seguindo a classificação proposta
por Toledo et al. (2011), entendemos que o comportamento de “fingir de morto”
(“death-feigning”) reportado por Moura et al. (2010) para Z. carvalhoi, é em
fato o reflexo parcial de Bombina. Os comportamentos defensivos exibidos por
Z. carvalhoi possivelmente dificultam a visualização do mesmo pelo predador,
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além de dificultar uma eventual subjugação (Toledo et al., 2011).
Considerando que todos os trabalhos até essa data reportaram Zachaenus
carvalhoi para ambientes florestais e que a espécie nunca foi coletada em
matriz, sugerimos que os mesmos possam estar seriamente ameaçados em
fragmentos florestais, principalmente nos de área diminuta. Uma questão
ainda mais detrimental para essa espécie, é sua aparente baixa densidade
populacional. Apesar de diversos aspectos da história natural de Z. carvalhoi
aqui apresentados, salientamos que um maior número de indivíduos observados
permitiria inferências mais robustas. Sugerimos que novos estudos sejam
conduzidos em outras áreas de ocorrência de Z. carvalhoi visando a agregação
de dados que proporcione a elaboração do estado de conservação dessa espécie
junto às listas de espécies ameaçadas do Espírito Santo e da União Internacional
para a Conservação da Natureza.
Agradecimentos
Esses dados foram coletados durante trabalhos de campo do “Projeto
Bromeligenous”. Somos gratos a Gustavo Millanezzi pela assistência nas
coletas de campo, a Luís F. Toledo por contribuir na tradução dos termos
dos comportamentos defensivos, a Thiago Silva-Soares pelas medições dos
indivíduos e a Vanessa K. Verdade pela revisão do manuscrito. Agradecemos
a Rufford Small Grant Foundation, Herpetologist’s League, e Ecology Center
da Utah State University pelo suporte financeiro. Ao Museu de Biologia Mello
Leitão e Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo acesso
à coleção de anfíbios. As licenças de coleta foram fornecidas pelo Sistema de
Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO, registro 28607-3) e
pelo “Institutional Animal Care and Use Committee of Utah State University”
(IACUC- USU, registro 2002).
Literatura Citada
Borges-Leite, M. J.; Borges-Nojosa, D. M.; Rodrigues, J. F. M. & Prado, F.
M. V. 2012. On the occurrence of thanatosis in Elachistocleis piauiensis
Caramaschi and Jim, 1983 (Anura: Microhylidae). Herpetology Notes,
5: 9-10.
Carvalho-e-Silva, S. P. & Telles, A. M. 2004. IUCN Red List of Threatened
Species. Zachaenus parvulus. Disponível em: http://www.iucnredlist.
org. (01/04/2013).

72

Zocca et al.: História Natural de Zachaenus carvalhoi

Caldwell, J. P. 1992. Diversity of reproductive modes in anurans: facultative
nest construction in gladiator frogs, p. 85-97. In: Hamlett, W. C.
(ed.). Reproductive biology of South American vertebrates. Berlin:
Springer Verlag. 328 p.
Coelho-Augusto, C.; Moura, M. R. & Feio, R. N. 2013. Zachaenus
carvalhoi (Carvalho s Bug-eyed Frog). Reproduction. Herpetological
Review, 44 (1): 132-132.
Crump, M. L. 1996. Parental care among the amphibia, p. 109-144. In:
Rosenblan, J. S. & Snowdon, C. T. (eds.). Evolution, mechanisms, and
adaptive significance of parental care, Advances in the study of behaviour.
New York: Academic Press. 715 p.
Escobar-Lasso, S. & Gonzáles-Duran, G. A. 2012. Strategies employed by three
Neotropical frogs (Amphibia: Anura) to avoid predation. Herpetology
Notes, 5: 79-84.
Ferreira, R. B.; Hepp, F.; Zocca, C. Z. & Lirio, F. C. F. 2013. Defensive behavior
(Euparkerella trydactyla). Herpetological Review, 44(4): 655.
Forester, D. C. 1979. The adaptiveness of parental care in Desmognathus
ochrophaeus (Urodela: Plethodontidae). Copeia, 2: 332-341.
Gally, M.; Silva, A. S. F. L. & Zina, J. 2012. Death feigning in Physalaemus
kroyeri (Reinhardt and Lütken, 1862) (Anura, Leiuperidae). Herpetology
Notes, 5: 133-135.
Gasparini, J. L.; Almeida, A. P.; Cruz, C. A. G. & Feio, R. N. 2007. Anfíbios,
p. 75-86. In: Passamani, M. & Mendes, S. L. (org.). Livro de espécies
ameaçadas de extinção no Espírito Santo. Vitória: IPEMA. 139 p.
Giaretta, A. A. & Cardoso, A. 1995. Reproductive behaviour of Cycloramphus
dubius Miranda-Ribeiro (Amphibia: Anura: Leptodactylidae). Revista
Brasileira de Zoologia, 12 (2): 229-232.
Giaretta, A. A. & Oliveira-Filho, J. C. 2006. Leptodactylus mystacinus (shovelnosed frog). Parental care. Herpetological Review, 37 (2): 204-205.
Girard, C. 1853. Descriptions of new species of reptiles, collected by the U.
S. Exploring Expedition, under the command of Capt. Charles Wilkes,
U. S. N. Second part. — Including the species of batrachians, exotic
to North America. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of
Philadelphia, 6: 420-424.
Haddad, C. F. B. & Prado, C. P. A. 2005. Reproductive modes in frogs and
their unexpected diversity in the Atlantic forest of Brazil. BioScience, 55
(3): 207-217.
Izecksohn, E.; Jim, J.; Albuquerque, S. T. & Mendonça, W. F. 1971. Observações
sobre o desenvolvimento e os hábitos de Myrsiella subnigra MirandaRibeiro (Amphibia: Anura: Microhylidae). Arquivos do Museu Nacional

Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 34. 2014

73

do Rio de Janeiro, 54: 69-73.
Izecksohn, E. 1983. Uma nova espécie de Zachaenus Cope, do Estado do
Espírito Santo, Brasil (Amphibia: Anura: Leptodactylidae). Arquivos
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 5: 7-11.
Kluge, A. G. 1981. The life history, social organization, and parental behaviour of
Hyla rosenbergi Boulenger, a nest building gladiator frog. Miscellaneous
Publications – Museum of Zoology University of Michigan, 160: 1-170.
Lehtinen, R. M. 2003. Parental care and reproduction in two species of
Mantidactylus (Anura: Mantellidae). Journal of Herpetology, 37 (4):
766-768.
Lutz, B. 1944. Biologia e taxonomia de Zachaenus parvulus. Boletim do Museu
Nacional, Nova Série de Zoologia, 17: 1-66.
Martins, M.; Pombal Jr., J. P. & Haddad, C. F. B. 1998. Escalated aggressive
behaviour and facultative parental care in the nest building gladiator
frog, Hyla faber. Amphibia-Reptilia, 19: 65-73.
Martins, I. A. 2001. Parental care behaviour in Leptodactylus podicipinus Cope,
1982 (Anura: Leptodactylidae). Herpetological Journal, 11: 29-32.
Motta, A. P.; Pirani, R. M.; Silva, E. T.; Santana, D. J.; Mângia, S. & Feio, R.
N. 2010. New record and distribution extension of Zachaenus carvalhoi
Izecksohn, 1983 (Anura: Cycloramphidae) in south-eastern Brazil.
Herpetology Notes, 3: 85-86.
Moura, M. R.; Feio, R. N. & Dixo, M. 2010. Zachaenus carvalhoi (Carvalho’s
Bug-eyed Frog). Defensive Behavior. Herpetological Review, 41 (4):
482-483.
Peixoto, O. L. & Silvano, D. 2004. IUCN Red List of Threatened Species.
Zachaenus carvalhoi. Disponível em: http://www.iucnredlist.org
(21/11/2012).
Salles, R. O. L. & Maciel, D. B. 2010. Amphibia, Anura, Cycloramphidae,
Zachaenus carvalhoi Izecksohn, 1983: Distribution extension. Check
List, 6 (3): 458-459.
Salthe, S. N. & Mecham, J. S. 1974. Reproductive and courtship patterns, p.
309-521. In: Lofts, B. (ed.). Physiology of the amphibia. New York:
Academic Press. 654p.
Santos, E. M. & Amorim, F. O. 2006. Cuidado parental em Leptodactylus
natalensis (Amphibia: Anura: Leptodactylidae). Iheringia Série Zoologia,
96 (4): 491-494.
Simon, M. 1983. The ecology of parental care in a terrestrial breeding frog
from New Guinea. Behavioral Ecology Society, 14: 61-67.
Toledo, L. F.; Sazima, I. & Haddad, C. F. B. 2011. Behavioral defenses of
anurans: an overview. Ethology Ecology & Evolution, 23 (1): 1-25.

74

Zocca et al.: História Natural de Zachaenus carvalhoi

Townsend, D. S.; Stewart, M. M. & Pough, F. H. 1984. Male parental care
and its adaptive significance in a neotropical frog. Animal Behaviour,
32: 421-431.
Van Sluys, M.; Rocha, C. F. D. & Souza, M. B. 2001. Diet, reproduction,
and density of the leptodactylids litter frog Zachaenus parvulus in an
Atlantic rain forest of Southeastern Brazil. Journal of Herpetology, 35
(2): 322-325.
Vaz-Ferreira, R. & Gehrau, A. 1975. Epimeletic behaviour of the common frog,
Leptodactylus ocellatus (L.) (Amphibia: Leptodactylidae). I. Attention to
the tadpole and related feeding and agressive activities. Physis, 34: 1-14.
Verdade, V. K.; Cassimiro, J. & Rodrigues, M. T. 2009. Amphibia, Anura,
Cycloramphidae, Zachaenus carvalhoi Izecksohn, 1983 and Z. parvulus
(Girard, 1853): Filling gap and geographic distribution map for the genus.
Check List, 5 (4): 755-758.
Verdade, V. K.; Valdujo, P. H.; Carnaval, A. C. O. Q.; Schiesari, L. C.; Toledo,
L. F.; Mott, T.; Andrade, G.; Eterovick, P. C.; Menin, M.; Pimenta, B.
V. S.; Lisboa, C. S.; Paula, D. C. & Silvano, D. 2012. A leap further: the
Brazilian Amphibian Conservation Action Plan. Alytes - International
Journal of Batrachology, 29: 28-43.
Wells, K. D. 2007. The ecology and behavior of amphibians. University of
Chicago, Chicago, 1148 p.
Williams, C. R.; Brodie Jr., E. D.; Tyler, M. J. & Walker, S. J. 2000. Antipredator
mechanisms of Australian Frogs. Journal of Herpetology, 34 (3): 431-443.

