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Hábito bromelígena de Dendropsophus haddadi (Anura: Hylidae) 
em ambiente de Mata Atlântica no sudeste do Brasil

Marcio Mageski1,*, Thiago Silva-Soares2 
& Rodrigo Barbosa Ferreira3

RESUMO: Anfíbios anuros utilizam múltiplos ambientes reprodutivos. As 
bromélias são utilizadas por diversos anfíbios por acumularem, entre as axilas, 
água proveniente das chuvas. Anfíbios que reproduzem em bromélias são 
conhecidos como bromelígenas.  Dendropsophus haddadi é um anuro endêmico 
da Mata Atlântica, conhecido por se reproduzir em ambientes brejosos ou 
alagados. Observamos esse anuro em amplexo e com ovos dentro de bromélias, 
o que permite caracterizá-lo também como bromelígena eventual. 
Palavras-chave: Anfíbios, Bromélia, Bromelícola e Bromelígena.

ABSTRACT: Dendropsophus haddadi (Anura: Hylidae) in bromeliads 
Atlantic forest. Amphibians use several different habitats for reproduction. 
Rainwater stored in bromeliads provides an ideal microhabitat for bromeligenous 
species. Dendropsophus haddadi is an endemic frog to the Atlantic Forest, 
known to breed in ponds or swamp. During fieldwork, we recorded the use 
of bromeliad as reproductive microhabitat by this frog, classifying it as an 
eventual bromeligenous.
Keywords: Amphibians, Bromeliad, bromelicolous and Bromeligenous.

A Mata Atlântica, atualmente restrita a pouco mais de 99 mil km² de área 
florestal possui aproximadamente 530 espécies de anuros (Haddad et	al., 2013). 
Diversas dessas espécies utilizam bromélias como local de abrigo ou forrageio 
(bromelícolas) e outras como ambiente reprodutivo (bromelígenas) (Peixoto, 
1995; Schineider & Teixeira, 2001; Pertel et	al., 2010, Ferreira et	al.,2012).
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Dendropsophus Fitzinger, 1843 atualmente é composto por 94 espécies 
distribuídas do Norte da Argentina e Paraguai até o Sul do México (Frost, 
2013). Dendropsophus haddadi (Bastos & Pombal, 1996) ocorre no leste do 
Brasil, do estado do Espírito Santo até Pernambuco (Frost, 2013). Existe uma 
carência de informações em relação à biologia reprodutiva dessa espécie, porém 
sabe-se que sua reprodução é restrita a poças permanentes (Haddad et	al., 2013; 
Camurugi et	al., 2010).

O presente estudo registra pela primeira vez o uso de plantas 
Bromeliaceae como ambiente reprodutivo por D.	haddadi. As observações 
ocorreram no Parque Estadual da Fonte Grande (PEFG; 20º 18’ 32.45” S, 
40º 20’ 29.21” O, 142 m altitude), sendo esse um fragmento urbano de Mata 
Atlântica situado no município de Vitória, estado do Espírito Santo, sudeste do 
Brasil. As observações foram realizadas no período diurno e noturno a partir 
de incursões semanais a campo entre fevereiro e maio de 2004.

Foram observados de 20 a 30 indivíduos de D.	haddadi fazendo uso de 
bromélias de solo nas proximidades da sede do PEFG. Observamos casais em 
amplexo (Fig. 1) além de desovas depositadas nas folhas das bromélias (Fig. 2). 
Em uma ocasião foi observado o ato de oviposição. As bromélias aqui citadas 

Figura 1. Casal em amplexo de D.	haddadi em bromeliácea no Parque Estadual da 
Fonte Grande, Vitória-ES.
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foram removidas da área pela administração do PEFG. Durante campanhas 
de campo em 2013, registramos apenas dois indivíduos de D.	haddadi nas 
imediações da sede, onde outrora eram comumente encontrados reproduzindo 
nas bromélias. 

Dendropsophus haddadi possui modo reprodutivo 24, que se 
caracteriza por postura de ovos sobre a vegetação, nos quais eclodem girinos 
exotróficos que caem na água parada de brejos ou lagos, onde completam seu 
desenvolvimento (Haddad et	 al.,2013). Os corpos d’água permanentes no 
PEFG estão a aproximadamente 1,06 km de distância do local onde fizemos 
essas observações. Aparentemente, na ausência de corpos d’água permanentes 
próximos, D.	haddadi pode utilizar bromélias para fins de reprodução. Não 
observamos girinos no interior das bromélias o que não nos permite afirmar 
que essa população de D.	haddadi exibe modo reprodutivo 6 (ovos e girinos 
exotróficos em água acumulada em plantas). Portanto, esse hábito em utilizar 
bromélias como sítio de oviposição deve ser considerado como eventual. 

Essas observações configuram-se como o primeiro registro na literatura 
de hábito bromelígena para Dendropsophus. À medida que estudos em 
bromélias sejam mais explorados, possivelmente outras espécies de anuros 
serão reportadas exibindo eventualmente o hábito bromelígena. 

Figura 2. Desova de D.	haddadi em bromeliácea do Parque Estadual da Fonte Grande, 
Vitória-ES.
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