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RESUMO  

Bang, D. L. (2017). Caracterização acústica e morfológica na delimitação 

taxonômica de populações e espécies de Ololygon Fitzinger, 1843 (Anura, Hylidae). 

Dissertação de Mestrado, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 

Departamento de Biologia, Universidade de São Paulo. 

 

A taxonomia produz uma importante contribuição para o conhecimento da 

biodiversidade. A taxonomia tradicional apresenta limitações quando a morfologia se 

mostra incapaz de revelar a diversidade dentro de grupos, necessitando a integração de 

diferentes tipos de dados. Espécies representam categoria básica de classificação 

biológica, existindo vários conceitos propostos. Um conceito unificado propõe que uma 

espécie representa um segmento de linhagem de uma metapopulação evolutivamente 

independente. Anuros apresentam ampla distribuição e são particularmente 

diversificados no Neotrópico. Sinais acústicos em anuros são amplamente estudados, 

sendo o mais abordado o canto de anúncio, por ser espécie-específico e ser útil no 

delineamento táxonômico entre populações/espécies. Oloylgon Fitzinger representa um 

grupo especioso de hilídeos e foi recentemente ressuscitado com base em análises 

moleculares para compor as espécies do antigo clado de Scinax catharinae. No presente 

estudo pretendemos contribuir com o conhecimento da diversidade de Ololygon, 

caracterizando morfologicamente e acusticamente populações e espécies, em particular: 

i) determinar a posição taxonômica de populações relacionadas à Ololygon centralis, 

provenientes do município de Araguari (Minas Gerais) e Cumari (Goiás); ii) re-

caracterizar morfologia e cantos de três espécies (O. hiemalis, O. ranki e O. 

canastrensis) com o propósito de fornecer maiores detalhes sobre suas vocalizações e 

avaliar se o que está descrito na literatura corresponde com a nossa caracterização, e a 

partir disso, avaliar a diagnose entre O. hiemalis e O. ranki; iii) descrever pela primeira 

vez o repertório vocal de O. pombali da localidade tipo e reportar variações fenotípicas 

que não foram observadas antes. Espécimes depositados em museus foram avaliados 

quanto às suas morfologias e morfometrias. Gravações foram obtidas com gravadores 

profissionais/digitais e microfones direcionais acoplados, e analisadas no programa 

Raven Pro 1.5. As populações de Araguari e Cumari representam Ololygon centralis 

verdadeira, até que uma quantidade maior de evidências diga o contrário. O repertório 

vocal de Ololygon hiemalis é redescrito no presente estudo e, com isso, foi evidenciado 



 
 

que o canto tipo A (=anúncio) não foi reportado originalmente. Em relação à 

comparação entre O. hiemalis e O. ranki, foi considerado que elas são fenotipicamente 

indistinguíveis em termos de morfologia e vocalizações, mas apresentaram diferenças 

quantitativas em taxas de repetição de pulsos que podem ser atribuíveis a respostas 

comportamentais e/ou fisiológicas. O repertório vocal de O. canastrensis condiz com 

aquele descrito na literatura, apesar de haver algumas diferenças atribuíveis a variação 

intraespecífica. O repertório vocal de O. pombali é descrito pela primeira vez no 

presente estudo e existe uma variação em relação ao padrão dorsal de cor e manchas 

dessa espécie que não foi reportado originalmente, do qual não foi um caráter confiável 

para diagnose dessa espécie em relação aos demais congêneres.  

Palavras-chave: Bioacústica. Cerrado. Clado Scinax catharinae. Mata Atlântica. 

Taxonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Bang, D. L. (2017). Acoustic and morphological description for taxonomic 

delimitation of species and populations of Ololygon Fitzinger, 1843 (Anura, 

Hylidae). Dissertação de Mestrado, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, Departamento de Biologia, Universidade de São Paulo. 

 

Taxonomy yields an important contribution to the biodiversity knowledge. 

Traditional taxonomy is limited when morphology solely fails to reveal the real 

diversity within groups, requiring the integration of different kinds of data. Species 

represents the most basic category for biological classification, with currently a great 

array of concepts. A unified concept posits species as a lineage of a metapopulation that 

is evolutionarily independent. Anurans are widely distributed and are particularly 

diversified in the Neotropics. Acoustic signals in anurans are widely studied, being the 

most common one the advertisement call, as it has a species-specific characteristic and 

hence being useful in taxonomic delimitations between populations/species. Ololygon 

Fitzinger is a highly diversified hilydae genus and was recently resurrected on the basis 

of molecular analyses to shelter all species of the former Scinax catharinae clade. In the 

present study, we aim to contribute to the knowledge of Ololygon’s diversity, by 

characterizing morphologically and acoustically species and populations, in particular: 

i) to determine the taxonomic position of populations closely related to Ololygon 

centralis, from the municipalities of Araguari (Minas Gerais) and Cumari (Goiás); ii) to 

re-characterize three species (O. hiemalis, O. ranki, and O. canastrensis) to provide 

further details on their vocalizations and evaluate if what is actually described in the 

literature corresponds to our descriptions, and also to evaluate the diagnosis between O. 

hiemalis and O. ranki; iii) to describe for the first time the vocal repertory of O. pombali 

from its type-locality and report phenotypic variations that were not previously 

reported. Specimens in museums were characterized regarding their morphology and 

morphometry. Recordings were acquired with digital/professional recorders and 

directional microphones coupled, and were analyzed in the software Raven Pro 1.5. 

Both populations from Araguari and Cumari represent O. centralis, until more 

evidences tell otherwise. The vocal repertory of O. hiemalis is redescribed in the present 

study, and with it, it was shown that the call type A (=advertisement) was not reported 

in the original description. When comparing O. hiemalis and O. ranki, it was considered 



 
 

that both species are phenotypically indistinguishable, although there are quantitative 

differences in pulse rate that is attributable to behavioral/physiological responses. The 

vocal repertory of O. canastrensis agrees with that described in the literature, despite of 

some differences attributable to intraspecific variation. The vocal repertory of O. 

pombali is described for the first time in the present study and this species show 

variation regarding dorsal pattern of color and blotches that was previously unreported, 

of which was not a reliable character to diagnose this species with respect to its 

congeners.  

Key-words: Atlantic Forest. Bioacoustics. Cerrado Biome. Scinax catharinae clade. 

Taxonomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A taxonomia e o conceito de espécie 

 

 A taxonomia é o processo cientifico de identificação, descrição, classificação e 

nomeação de grupos biológicos naturais, o qual resulta em importante contribuição para 

o conhecimento da biodiversidade (Kaiser et al., 2013). A maioria das perguntas nos 

diferentes âmbitos da biologia – evolução, ecologia, conservação, biogeografia e entre 

outros – dependem do inventário de espécies e do conhecimento taxonômico sobre elas 

(Dayrat, 2005; de Queiroz, 2005). Contudo, a taxonomia tradicional, baseada 

unicamente na morfologia, apresenta limitações e uma abordagem integrativa, 

envolvendo diferentes tipos de dados é necessária para trazer a luz à diversidade de 

determinados grupos (Padial et al., 2010). 

As espécies representam a categoria mais básica de classificação biológica. 

Atualmente, existem diferentes conceitos de espécies (Mayden, 1997; Wheeler & 

Meier, 2000), dentre eles o ecológico, evolutivo, o filogenético e o tradicional conceito 

biológico são os principais e mais utilizados. No entanto, de Queiroz (2007), propõem 

um conceito mais geral que equipara espécies com uma única linhagem evolutivamente 

independente de uma metapopulação (composta por subpopulações conectadas). Ainda, 

o autor categoriza as propriedades dos outros conceitos que são necessárias para atribuir 

nível de espécie a uma população como propriedades contingentes. Como por exemplo, 

uma linhagem em processo de especiação pode estar isolada reprodutivamente (conceito 

biológico), mas não necessariamente ocupar nichos, ou zonas adaptativas diferentes 

(conceito ecológico) (de Queiroz, 2007).  

 

1.2 Anuros e sua diversidade 

 

 O maior grupo de vertebrados em termos de diversidade é representado pelos 

anuros, onde dentro dos limites políticos do Brasil, mais de mil espécies são 

reconhecidas (SBH, 2016). Grande parte dessa riqueza se deve ao fato de que esse 

grupo apresenta também alta diversidade em aspectos reprodutivos, morfológicos e 

comportamentais que permitem que seus representantes tenham sucesso ocupando uma 

gama variada de ambientes (Duellman & Trueb, 1986; Haddad, 1988; Wells, 2007). É 
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ainda válido ressaltar que o número de espécies de anuros tem cada vez mais 

aumentado, visto que descobertas recentes sobre novos táxons são frequentes em áreas 

naturais (Lourenço et al., 2016; Castroviejo-Fisher et al., 2017; Dias et al., 2017; Haga 

et al., 2017); isso, pois, o Brasil se encontra na zona Neotropical, que apresenta também 

uma diversidade de ecossistemas com características morfoclimáticas propícias para a 

diversidade de anuros observada para o país. Apesar disso, é válido considerar que o 

número de espécies reconhecidas é ainda subestimado (Fouquet et al., 2007), e a 

magnitude do número de espécies crípticas (aquelas que não se distinguem por 

morfologia externa, mas são delimitadas com base em genética e/ou acústica; Bickford 

et al., 2007; Funk et al., 2012; Carvalho & Giaretta, 2013; Camine & Ron, 2014; Léon 

& Poulin, 2016; Castroviejo-Fisher et al., 2017) é também desconhecida. Essa 

diversidade potencialmente críptica chama atenção, particularmente, pois um número 

considerável de espécies podem apresentar estados de ameaça de extinção, ou até 

mesmo serem extintas, antes mesmo de serem formalmente reconhecidas (Fouquet et 

al., 2007). 

 

1.3 Sinais acústicos em anuros 

 

 A comunicação animal é uma característica importante no sucesso reprodutivo 

entre os animais, tendo um papel crucial em diferentes tipos de comportamentos (e.g. 

territorialidade, corte, cuidado parental, entre outros) (Wells, 2007). A principal forma 

de comunicação entre anuros é através de sinais acústicos (vocalizações), os quais são 

produzidos através de um sistema relativamente complexo de produção de som (Martin, 

1971; Gans, 1973; Ryan & Guerra, 2014), envolvendo estruturas anatômicas como 

pulmão, laringe, fendas vocais e saco vocal. Os sinais acústicos emitidos por anuros têm 

sido extensivamente estudados em termos de seleção natural e sexual (Wells, 2007; 

Guerra & Ron, 2008; Ryan & Guerra, 2014; Baugh et al., 2017), e consequentemente, 

em aspectos evolutivos no que tange a diversificação dos táxons (Blair, 1958; Duellman 

& Trueb, 1986; Gerhardt, 1994; Carvalho & Giaretta, 2013). Portanto, é sabido que 

diferentes pressões seletivas são exercidas nesses sinais acústicos em pelo menos três 

níveis: i) interespecificamente [e.g. partição de nicho acústico (Duellman & Pyles, 

1983) e reconhecimento coespecífico da fêmea em relação ao macho; (Gerhardt, 1994)], 

ii) intraespecificamente (e.g. variação entre populações geograficamente separadas de 

uma mesma espécie por pressões seletivas locais; Amézquita et al., 2009), e iii) 
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individualmente (e.g. assinatura individual influenciada pela preferência das fêmeas; 

Bee & Gerhardt, 2001), além de fatores externos, tanto bióticos (e.g. micro-habitat, 

predação) como abióticos (e.g. temperatura, umidade), que influenciam na diferenciação 

dos sinais acústicos (Wells, 2007).  

Entre os anuros, como re-definido (Toledo et al., 2015; Köhler et al., 2017), 

existem diferentes sinais acústicos (vocalizações) específicos relacionados a diferentes 

propósitos/contextos sociais (Wells, 2007; Toledo et al., 2015; Köhler et al., 2017). Os 

principais sinais produzidos por anuros são o canto de anúncio e o canto agressivo 

(Wells, 2007; Toledo et al., 2015), sendo o primeiro, o tipo de sinal mais comumente 

estudado, pelo fato de que o canto de anúncio transmite informação espécie-específica, 

atuando como mecanismo de isolamento reprodutivo e, consequentemente, no 

reconhecimento sexual coespecífico (Duellman & Trueb, 1986; Wells, 2007).  Portanto, 

o canto de anúncio tem sido uma importante linha de evidência no delineamento 

taxonômico das espécies e/ou populações, contribuindo no entendimento da diversidade 

de anuros e na resolução de problemas taxonômicos (Padial et al., 2008; Carvalho & 

Giaretta, 2013; Camine & Ron, 2014; Köhler et al., 2017). Ainda mais, o canto de 

anúncio tem sido útil no entendimento de padrões macroevolutivos, como, por exemplo, 

o entendimento da evolução de sinais acústicos em anuros (Cocroft & Ryan, 1995; 

Erdtmann & Amézquita, 2009; Gingras et al., 2013). 

 

1.4 Táxon modelo – Ololygon Fitzinger, 1843 

 

 Breve histórico taxonômico. O histórico nomenclatural de Ololygon Fitzinger, 

1843 era problemático por confusões causadas pela não delimitação de espécimes-tipo, 

prática comum na taxonomia do século 19 (Duellman & Wiens, 1992). O gênero foi 

proposto por Fitzinger (1843) para abrigar apenas uma espécie: Hyla strigilata Spix, 

1824 (espécie-tipo de Ololygon). Vários problemas surgiram ao redor da identidade de 

H. strigilata, pois, posteriormente, a série tipo (assumida como sendo composta por 

apenas um espécime) provavelmente foi destruída na Segunda Guerra Mundial (Pimenta 

et al., 2007). Tempos depois, Fouquette & Delahoussaye (1977) alocaram todas as 

espécies de Scinax, Wagler 1830 no gênero Ololygon com base em caracteres larvais, e 

assumiram que uma delas – Hyla aurata Wied-Neuwied, 1821 – representaria a espécie-

tipo de Scinax e, portanto, tinha prioridade sobre H. strigilata. Almeida & Cardoso 
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(1985) consideraram que as características larvais de Ololygon eram variáveis, e, em 

função de que o nome Scinax tinha prioridade, Duellman & Wiens (1992) reconheceram 

este como gênero válido e atribuíram à Ololygon a posição de sinônimo júnior de 

Scinax. Posteriormente, o monofiletismo de Scinax foi reconhecido com base em 

caracteres morfológicos/osteológicos (Faivovich, 2002) e moleculares (Faivovich et al., 

2005) e ainda foi subdivido em dois grandes clados: o de Scinax ruber e o de Scinax 

catharinae. A partir de uma recente análise molecular (Duellman et al., 2016), o gênero 

Ololygon foi ressuscitado para abrigar todas as espécies que correspondiam ao clado de 

Scinax catharinae (Faivovich, 2002; Faivovich et al., 2005). Vale ressaltar ainda que 

como antes mencionado, a identidade de Hyla strigilata (espécie-tipo de Ololygon) era 

incerta, até que Pimenta et al. (2007) re-descreveram e definiram um neótipo para a 

caracterização da espécie-tipo do gênero. Posteriormente, Gruber et al. (2017) 

corroboraram a ressurreição de Ololygon com evidências citogenéticas, diferenciando 

Ololygon e Scinax a partir da morfologia dos cromossomos.  

Definição e distribuição de Ololygon. De acordo com Duellman et al. (2016), o 

gênero é atualmente definido como: pererecas com tamanho pequeno a médio; discos 

nos dedos e artelhos levemente truncados; palmatura reduzida entre os dedos e ausente 

entre os dedos I e II; ventre imaculado e reprodução em matas de galeria ou bromélias 

terrestres. Como definido, o gênero Ololygon é composto por mais de 40 espécies 

distribuídas ao longo do leste e regiões centrais do Brasil, nordeste da Argentina e sul 

do Paraguai e Uruguai (Frost, 2016). O maior número de espécies do gênero está 

associado, principalmente, a ambientes florestais costeiros (Mata Atlântica). Apesar 

disso, algumas espécies ocorrem ainda em fito-fisionomias do Bioma Cerrado (florestas 

de galerias), as quais são: Ololygon canastrensis (Cardoso & Haddad, 1982), O. 

centralis (Pombal & Bastos, 1996), O. machadoi (Bokermann & Sazima, 1973), O. 

pombali (Lourenço, Carvalho, Baêta, Pezzuti & Leite, 2013) e O. skaios (Pombal Jr, 

Carvalho Jr, Canelas & Bastos, 2010). Vários trabalhos (Silveira, 2006; Valdujo et al., 

2012; Gambale et al., 2014; Santos et al., 2014; Nogueira et al., 2016) e observações 

pessoais sobre riqueza e composição da anurofauna do Bioma Cerrado registraram 

populações de Ololygon não atribuíveis a nenhuma espécie nominal, levando a crer que 

no Brasil Central ainda podem ocorrer espécies não descritas, e/ou até mesmo aumentar 

a distribuição conhecida para algumas espécies.  
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2 OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem como finalidade contribuir com a taxonomia 

(utilizando-se de morfologia/morfometria de adultos e caracterização de cantos) e o 

entendimento da diversidade de espécies do gênero Ololygon. Especificamente, 

buscamos: 1) determinar a posição taxonômica de populações intimamente relacionadas 

à Ololygon centralis, provenientes de localidades às margens do Rio Paranaíba 

[municípios de Araguari (Minas Gerais) e Cumari (Goiás)]; 2) re-caracterizar 

morfologia e cantos de três espécies (O. hiemalis, O. ranki, e O. canastrensis) com o 

propósito de fornecer maiores detalhes sobre suas vocalizações e avaliar se o que está 

descrito na literatura corresponde com a nossa caracterização, e a partir disso, avaliar a 

diagnose diferencial entre O. hiemalis e O. ranki (Anexo A); 3) descrever pela primeira 

vez o repertório vocal de Ololygon pombali de sua localidade tipo, reportando ainda 

variações fenotípicas que não foram demonstradas no trabalho de descrição da espécie 

(Anexo B). 
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5 DISCUSSÃO 

 Comentários acústicos. A descrição do repertório vocal de O. cf. centralis 

(Araguari/Cumari) condiz com as vocalizações de O. centralis da localidade tipo, 

principalmente em relação ao canto tipo A (=anúncio) por possuir o canto como 

contendo uma série de notas tipo grunhido curto que aumentava em amplitude ao longo 

do canto, e também em relação à outras organizações acústicas (emissões variadas de 

notas tipo grunhido longo e tipo estalo) (Bastos et al., 2011). Mais ainda, era comum 

observar a emissão de notas tipo grunhido longo logo após a emissão de um canto tipo 

A nas gravações de O. centralis e também nas gravações de O. cf. centralis. 

Provavelmente, o comportamento de emitir notas que não de anúncio em conjunto com 

o canto tipo A, tem função de transmitir informações atrativas para fêmeas (canto tipo 

A), ao mesmo tempo em que é transmitido informações agressivas para machos 

vizinhos (notas tipo grunhido longo e tipo estalo) em um único esforço de vocalização 

(Larson, 2004; Pereyra et al., 2012). 

 Comparação entre O. centralis e O. cf. centralis. Nossas análises das 

populações de Araguari e Cumari e de espécimes topótipos e espécimes tipo (FLONA 

de Silvânia) não permitiu uma diferenciação clara entre O. centralis e O. cf. centralis 

em termos de morfologia externa. Particularmente, nossos espécimes de Araguari e 

Cumari apresentaram a presença de uma glândula inguinal hipertrofiada, característica 

também presente em O. centralis que a permite ser diagnosticada do restante de todos 

os outros congêneres, os quais possuem essa glândula pouco desenvolvida, ou até 

mesmo ausente (Pombal & Bastos, 1996; Lourenço et al., 2009;  Lourenço et al., 2013; 

Lourenço et al., 2014; Lourenço et al., 2016). Em relação aos dados morfométricos, as 

análises estatísticas mostraram discriminação total entre O. cf. centralis de O. centralis. 

Mesmo que não indicada pelo DAPC, o CRC também apresentou diferença significativa 

entre as populações, tendo O. centralis indivíduos com CRC menor e O. cf. centralis 

com indivíduos com CRC maior. Esse fato muito provavelmente reflete as diferenças 

observadas para frequências dominantes dos cantos entre as duas populações. O DAPC 

aplicado sobre os dados acústicos discriminou totalmente O. centralis de O. cf. centralis 

com base em frequência dominante dos cantos e notas, sendo que O. centralis possui 

cantos mais agudos (frequência dominante maior), do contrário de O. cf. centralis que 

apresentou cantos mais graves (frequência dominante menor). É amplamente sabido que 

existe uma relação inversa entre tamanho (CRC) e a frequência dominante das 
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vocalizações (Wells, 2007) assim como observado para essas duas populações. Esse 

padrão é provavelmente observado a partir da relação entre o tamanho do corpo e o 

aparato vocal (laringe) de produção de som. Por exemplo, na medida em que a massa e 

a tensão das cordas vocais aumentam por consequência de um tamanho maior, a 

frequência em que elas vibram diminui (Martin, 1971; McClelland et al., 1998; Wells, 

2007; Ryan & Guerra, 2014), resultando em cantos com frequências menores e mais 

graves.  

 No entanto, a relação entre o CRC e frequência dominante do canto não foi 

possível de ser testada em O. centralis e O. cf. centralis, uma vez que não havia um 

número considerável de espécimes testemunhos das gravações realizadas; as gravações 

cedidas pela FNJV também não possuíam esse tipo de informação em relação a 

espécimes testemunhos.    

Em relação à distribuição geográfica de O. centralis e O. cf. centralis, com os 

registros de ocorrência intermediários (entre a localidade tipo e Araguari/Cumari) 

reportados por Moura et al. (2010) de O. centralis para Campo Alegre de Goiás e 

Orizona (ambos municípios do estado de Goiás), é provável que, junto com os nossos 

dados de O. cf. centralis, representem um contínuo de distribuição e ocorrência dessas 

populações.  

 Análises moleculares mostraram divergências genéticas entre O. centralis e O. 

cf. centralis consideráveis com base no fragmento mitocondrial 16S do DNA (3,8–

4,4%) (Apêndice C, Tabela). No entanto, mostraram divergências baixas em relação ao 

fragmento nuclear rodopsina (0,4–0,7%). Provavelmente, isso se deva ao fato de que o 

fragmento rodopsina seja nuclear e codificante, implicando em uma diferenciação e 

evolução mais lenta desse gene, refletindo as distâncias mais baixas (Brown et al., 

1979; Caccone et al., 2004). Em contrapartida, as distâncias observadas para o gene 

16S, por serem mitocondriais, são conhecidos por evoluírem em uma taxa mais rápida 

(Brown et al., 1979; Caccone et al., 2004), o que pode estar refletindo as distâncias 

maiores. É válido notar que Vences et al. (2005) estabeleceram um limiar arbitrário de 

divergência genética entre anuros, considerando-se o fragmento 16S, de 3% para se 

considerar linhagens divergentes (espécies candidatas a serem novas). Nesse sentido, 

Nogueira et al. (2016), identificaram uma espécie potencialmente nova (pendendo à 

análises morfológicas e acústicas) de Ololygon proveniente do estado do Mato Grosso, 

oeste do Brasil (Chapada dos Guimarães), com divergências genéticas variando de 7 a 
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10% em relação a outros congêneres. Por outro lado, em alguns outros gêneros de 

anuros neotropicais, evidenciaram-se algumas distâncias genéticas relativamente baixas 

entre espécies intimamente relacionadas, mas que ainda sim foram consideradas como 

linhagens independentes. Por exemplo, Andrade et al. (2016) argumentaram, em um 

contexto comparativo, que a espécie Pseudopaludicola jaredi devia ser considerada 

como uma linhagem independente em relação a espécies relacionadas (P. saltica e P. 

murundu), mesmo tendo em vista distâncias genéticas variando entre 1,4–2%.  Outro 

exemplo diz respeito a espécies do gênero Ameerega, onde Lötters et al. (2009) 

reconheceram A. boehmei como diferente de duas espécies relacionadas – A. flavopicta 

e A. braccata – com base em distâncias genéticas que variaram de 1,8–5,0 %.  

Em relação às análises filogenéticas, todas as árvores inferidas – datadas, por 

ML e por inferência bayesiana (16S + 12S + rodopsina) recuperaram O. centralis e O. 

cf. centralis como clados irmãos com um suporte considerável nas árvores com datação 

indireta e bayesiana, mas com suporte baixo na árvore recuperada por ML. Portanto, O. 

cf. centralis foi recuperada como tendo reciprocidade monofilética em relação a O. 

centralis. Muito provavelmente essa inter relação entre O. centralis e O. cf. centralis 

não foi muito bem resolvida por um dos métodos em vista da pequena quantidade de 

pares de base para os fragmentos 16S (402) e rodopsina (316), principalmente esse 

último, que é conhecido por não conseguir resolver bem inter relações em outros grupos 

de anuros (Roelants et al., 2004; Che et al., 2007; Li et al., 2008). Considerando as 

árvores que foram recuperadas com a datação indireta, podemos observar que a 

divergência entre as linhagens O. centralis e O. cf. centralis ocorreu a cerca de 10 

milhões de anos atrás. Esse tempo de divergência é considerado como relativamente 

recente (Brown et al., 1979), mas parece representar uma estimativa de tempo 

considerável para o acúmulo de características fenotípicas e diferentes (diagnósticas) 

entre as linhagens. 

Como discutido acima, O. centralis e O. cf. centralis, apesar das evidências 

genéticas, não possuem diferenciações fenotípicas (morfologia e vocalização) 

discrepantes, e, apesar de não termos testado a relação que potencialmente existe entre 

tamanho e frequência dominante dos cantos, muito provavelmente, com o acúmulo de 

novos dados, essa dependência de caracteres deve ser evidenciada. No entanto, parece 

razoável especular que as populações de O. cf. centralis possam estar sendo 

selecionadas sexualmente para terem tamanhos maiores por consequência de 
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preferências das fêmeas por cantos com frequência dominante menores (Nevo & 

Capranica, 1985). Isso porque diferenças em CRC podem contribuir para diferenças na 

sensibilidade do órgão sensorial de fêmeas (papila basilar), uma vez que o sistema 

auditivo pode apresentar sensibilidade a frequências mais baixas quando indivíduos 

(machos e fêmeas) apresentam tamanhos maiores (Wilczynski, 1986; Foster & Endler, 

1999; Wells, 2007).  

Como apontado acima em relação a estimativas de tempos de divergência, era 

esperado que O. cf. centralis tenha acumulado diferenças diagnósticas em relação a O. 

centralis, o que não foi evidenciado. Esse fato, junto com as evidências acústicas acima 

discutidas, pode ser um indicativo de que a especiação e o isolamento reprodutivo de O. 

cf. centralis em relação a O. centralis ainda possam estar em processo de acúmulo de 

características fenotípicas que permitam diferenciar as duas populações.  

Portanto, com as linhas de evidências apresentadas no presente estudo, fica claro 

que se faz necessário um maior acúmulo de dados genéticos e fenotípicos, 

principalmente de localidades intermediárias ao longo da distribuição de Ololygon 

centralis, para avaliar se: 1) diferenças de tamanho e frequência dominante representam 

uma variação clinal (Ryan & Wilczynski, 1991; Foster & Endler, 1999) e, com isso, 2) 

testar o efeito do tamanho de indivíduos sobre as diferenças em frequência dominante 

do canto, e também avaliar se 3) a reciprocidade monofilética entre O. centralis e O. cf. 

centralis se mantém com dados genéticos de localidades intermediárias. Com 

evidências quantitativas de diferenças morfométricas, frequência dominante de cantos e 

genéticas, mas com sobreposição qualitativa de caracteres morfológicos e estruturais de 

canto, foi considerado que as populações de Araguari e Cumari representem Ololygon 

centralis verdadeira, pelo menos até que uma maior quantidade de dados e mais linhas 

de evidências possam indicar o contrário.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 As populações de Araguari e Cumari, com base nas evidências apresentadas no 

presente estudo, representam Ololygon centralis verdadeira, até que uma quantidade 

maior de informações diga o contrário. 

 O repertório vocal de Ololygon hiemalis é redescrito no presente estudo e, com 

isso, foi evidenciado que o canto tipo A (=anúncio) não foi reportado originalmente. Em 

relação à comparação entre O. hiemalis e a espécie morfologicamente similar, O. ranki, 

foi considerado que as duas espécies são fenotipicamente indistinguíveis em termos de 

morfologia, morfometria e estrutura das vocalizações, mas apresentaram diferenças 

quantitativas em taxas de repetição de pulsos que podem ser atribuídas a respostas 

comportamentais e/ou fisiológicas. Com isso, com uma eventual sinonimização de O. 

ranki em relação a O. hiemalis, essa primeira espécie poderia ser retirada de listas 

vermelhas, da qual atualmente é considerada como vulnerável (Anexo A). 

 O repertório vocal de Ololygon canastrensis condiz com o descrito na literatura, 

apesar de haver algumas variações acústicas que são atribuídas à variação 

intraespecífica (Anexo A). 

 O repertório vocal de Ololygon pombali é descrito pela primeira vez no presente 

estudo e existe uma variação em relação ao padrão de coloração dorsal dessa espécie 

que não foi reportado originalmente, do qual se mostrou como não sendo um caráter 

confiável para diagnose de O. pombali em relação aos demais congêneres (Anexo B). 
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