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RESUMO 

 

Carvalho, T. R. (2012). Caracterização morfológica e acústica de populações atribuídas 

a Leptodactylus cunicularius Sazima & Bokermann, 1978 (Anura, Leptodactylidae): 

implicações taxonômicas. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Filosofia, Ciências e 

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

 

O canto de anúncio é o principal sinal emitido pelos machos durante a estação 

reprodutiva e geralmente apresenta duas funções básicas: a atração de fêmeas 

coespecíficas receptivas sexualmente e o anúncio da posição de um macho para outros 

machos coespecíficos / heteroespecíficos, ajudando a manter o espaçamento entre os 

indivíduos vocalizando. A importância do canto de anúncio em anuros como 

mecanismo primário de isolamento reprodutivo foi extensivamente documentado na 

literatura e, em decorrência disso, os cantos tem se mostrado altamente valiosos na 

determinação da identidade das espécies, com aplicação potencial em abordagens 

macroevolutivas e zoogeográficas. O gênero Leptodactylus atualmente abriga 89 

espécies, distribuídas do sul da América do Norte e ao longo de toda a extensão 

neotropical, do México e Antilhas até a Argentina e Uruguai, cujas espécies são 

atualmente classificadas em cinco grupos fenéticos. O grupo de L. fuscus é formado por 

27 espécies que se distribuem desde o sul do México até o sul do Uruguai e norte da 

Argentina. Leptodactylus cunicularius foi descrito da Serra do Cipó, área serrana 

pertencente à porção meridional do complexo da Serra do Espinhaço, e posteriormente, 

citado de outras três regiões serranas do estado de Minas Gerais. O presente estudo tem 

como objetivo específico acessar dados bioacústicos e morfológicos/morfométricos de 

populações previamente atribuídas a Leptodactylus cunicularius, visando a 



caracterização de populações e o reconhecimento de espécies potencialmente novas. 

Para isso, analisamos espécimes adultos e cantos de anúncio de oito populações, 

incluindo a população topotípica, sendo que algumas populações foram previamente 

atribuídas a L. cunicularius, e outras populações eram desconhecidas até o presente 

momento. Cinco populações foram reconhecidas como distintas de L. cunicularius 

através de dados morfológicos/morfométricos e/ou bioacústicos. As outras duas 

populações ainda estão sob análise. Regiões serranas podem representar áreas de 

endemismo para anfíbios anuros, ao passo que em algumas delas, é possível detectar 

congruência biogeográfica para outros grupos de anuros, incluindo espécies próximas e 

populações confinadas a essas regiões sob complexos de espécies ainda não estudados. 

 

Palavras-chave: Áreas serranas. Bioacústica. Cerrado. Grupo de Leptodactylus fuscus. 

Leptodactylus cunicularius. Taxonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Carvalho, T. R. (2012). Morphological and acoustic characterization of populations 

assigned to Leptodactylus cunicularius Sazima & Bokermann, 1978 (Anura, 

Leptodactylidae): taxonomic implications. Dissertação de Mestrado, Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Departamento de Biologia, Universidade 

de São Paulo. 

 

The advertisement call is the main acoustic signal emitted by males during the 

reproductive season, and usually plays two basic roles: the attraction of conspecific 

females sexually receptive, and the advertisement of a male’s position to other 

conspecific / heteroespecific males, contributing to keep the distance among calling 

individuals. The importance of the advertisement call in anurans as a primary 

mechanism of reproductive isolation has been extensively documented in the literature, 

so that calls have been recognized as very useful to the recognition of species identity, 

in addition to potential application on macro-evolutionary and zoogeographic 

approaches. The genus Leptodactylus currently comprises 89 species, distributed from 

southern North America and throughout the Neotropics, from Mexico and Antilles to 

Argentina and Uruguay, whose species are today encompassed within five phonetic 

groups. The L. fuscus group includes 27 species distributed from southern Mexico to 

southern Uruguay and northern Argentina. Leptodactylus cunicularius was described 

from the Serra do Cipó, a montane region belonging to the southern secton of the Serra 

do Espinhaço mountain range, and later, cited from other three montane regions in the 

State of Minas Gerais. The aim of the present study is to assess bioacoustic and 

morphological/morphometric data of populations previously assigned to Leptodactylus 



cunicularius so as to the characterization of populations and the recognition of 

potentially new species. We analyzed adult specimens and advertisement calls of eight 

populations, including the topotypic population, considering that some populations were 

previously assigned to L. cunicularius, and other populations have been unreported so 

far. Five populations were recognized as different from L. cunicularius based on 

morphological/morphometric and/or bioacoustic data. The other two populations are 

still under analysis. Montane regions might represent endemism areas for anuran 

amphibians, since in some regions, it is already possible to detect biogeographic 

congruence concerning other anuran groups, including related species and populations 

restricted to these regions under complex of species unstudied. 

 

Key-words: Bioacoustics. Cerrado. Leptodactylus fuscus group. Leptodactylus 

cunicularius. Montane regions. Taxonomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Introdução geral 

 

 O número de espécies de anfíbios conhecidas é crescente com a descoberta de 

muitas espécies novas anualmente. Considerando, todavia, que uma grande proporção 

da diversidade do grupo provavelmente ainda é desconhecida (Fouquet et al., 2007). 

Nesse contexto, o Brasil abriga atualmente a maior riqueza (946 espécies) de espécies 

de anfíbios (Segalla et al., 2012), sendo que cerca de 97% dessa riqueza (913 espécies) 

é representada por anuros, o que representa cerca de 16% da riqueza mundial desse 

grupo (Frost, 2011). Grande parte dessa riqueza pode ser explicada pela diversidade de 

ecossistemas tropicais e subtropicais do país, principalmente em função da Amazônia, 

Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Nessas formações, ambientes altitudinais florestais 

e campestres (campos de altitude/cerrados rupestres) são particularmente relevantes 

por abrigar espécies endêmicas (Caramaschi et al., 2008; Leite et al., 2011; Martins & 

Giaretta, 2011; Carvalho et al., 2012). 

 O canto de anúncio é o principal sinal emitido pelos machos de anfíbios durante 

a estação reprodutiva e geralmente apresentam duas funções básicas: a atração de 

fêmeas coespecíficas receptivas sexualmente (Blair, 1958; Duellman & Trueb, 1986) e 

o anúncio da posição de um macho para outros machos, ajudando a manter o 

espaçamento entre os indivíduos vocalizando (Narins et al., 2007). Além disso, o canto 

de anúncio abrange ainda um conjunto de outras informações relacionadas a tamanho 

corporal e, em alguns casos, a identidade individual dos machos em um coro (conjunto 

de indivíduos vocalizando) (Narins et al., 2007). 
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 A importância do canto de anúncio em anuros como mecanismo primário de 

isolamento reprodutivo foi extensivamente documentado na literatura (Blair, 1955, 

1958; Fouquette, 1960; Littlejohn, 1965), e em decorrência disso, vocalizações tem se 

mostrado altamente valiosas na determinação da identidade das espécies, 

particularmente a partir de espécies crípticas (Wynn & Heyer, 2001; Heyer & Reid, 

2003; Carvalho, 2012) ou espécies com definições amplas e/ou populações mal 

definidas (Heyer et al., 1996; Giaretta & Costa, 2007; Kwet, 2007; Padial et al., 2008; 

Carvalho et al., 2010). Além da morfologia clássica, estudos taxonômicos que incluam 

dados acústicos são, portanto, relevantes para a compreensão de padrões 

zoogeográficos (Heyer & Maxson, 1982; Jansen & Schulze, 2012), sistemáticos e 

macro-evolutivos (Cocroft & Ryan, 1995). 

 

1.2 Caracterização do táxon modelo - grupo de Leptodactylus fuscus e o complexo 

de L. cunicularius 

 

 O gênero Leptodactylus foi proposto por Fitzinger (1826) (cf. Heyer, 1968, 

1969a), e atualmente abriga 89 espécies, distribuídas do sul da América do Norte 

(Texas, EUA) e ao longo de toda a extensão neotropical, do México e Antilhas até a 

Argentina e Uruguai (Frost, 2011). Cinco grupos fenéticos foram definidos dentro do 

gênero com base em morfologia e comportamento (Heyer, 1969b): os grupos de L. 

melanonotus, L. latrans (anteriormente L. ocellatus), L. pentadactylus, L. marmoratus 

e L. fuscus. A taxonomia desses grupos fenéticos foi revisada em vários trabalhos 

(Heyer, 1970, 1973, 1974, 1978, 1979, 1994 e 2005; Maxson & Heyer, 1988; Angulo 

et al., 2003; De Sá et al., 2005). 
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 O grupo de L. fuscus é formado por 27 espécies que se distribuem desde o sul 

do México até o sul do Uruguai e norte da Argentina (Frost, 2011). Uma revisão 

taxonômica morfológica e acústica foi feita por Heyer (1978). Mais recentemente, 

Ponssa (2008) apresentou uma hipótese filogenética do grupo com base em morfologia 

e osteologia. Atualmente, esse grupo é bem conhecido acusticamente, sendo que das 27 

espécies aceitas como válidas, apenas duas (L. tapiti e L. ventrimaculatus) não tem seu 

canto descrito (cf. Bilate et al., 2006; Carvalho & Ron, 2011). Pelo menos quatro 

espécies do grupo de L. fuscus são tidas como restritas a ambientes serranos: L. 

camaquara, L. cunicularius, L. cupreus e L. tapiti (Sazima & Bokermann, 1978; 

Caramaschi et al., 2008; Heyer et al., 2008; Leite et al., 2008). 

 Leptodactylus cunicularius (Sazima & Bokermann, 1978) foi descrito da Serra 

do Cipó, área serrana (1100–1450 m altitude) pertencente à porção meridional da cadeia 

montanhosa da Serra do Espinhaço, e posteriormente, citado como presente em outras 

três regiões serranas do estado de Minas Gerais: Parque Nacional da Serra da Canastra 

(Haddad et al., 1988); município de Poços de Caldas (Cardoso & Haddad, 1992); e 

Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental Galheiro, município de Perdizes 

(Giaretta et al., 2008; referido como L. cf. cunicularius). Essa espécie foi caracterizada 

acusticamente em sua descrição original, e após trinta anos, recaracterizada em Heyer et 

al. (2008). 
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2 OBJETIVOS 

 

 O presente estudo teve como objetivo comparar diferentes populações 

previamente atribuídas a Leptodactylus cunicularius visando a caracterização 

taxonômica dessas populações com base em dados bioacústicos e 

morfológicos/morfométricos, e o possível reconhecimento de espécies potencialmente 

novas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Áreas de estudo 

 

 Oito regiões serranas foram amostradas nos estados de Minas Gerais, Goiás e 

Bahia. Para fins de comparações interpopulacionais, cada população foi tratada como 

uma unidade taxonômica operacional (UTO), nomeada de acordo com as localidades de 

ocorrência, discriminadas a seguir: 1) UTO Serra do Cipó (19°15′00.60′′S, 

43°31′56.55′′O; ca. 1100–1450 metros de altitude), que abrange a porção meridional da 

cadeia montanhosa da Serra do Espinhaço, região metropolitana de Belo Horizonte do 

estado de Minas Gerais (localidade tipo de L. cunicularius); 2) UTO Serra da Canastra 

(20°15′34.90′′S, 46°24′24.33′′O; ca. 1050–1450 metros de altitude), que abrange a 

porção centro-oriental do Parque Nacional da Serra da Canastra, que abrange o 

município de São Roque de Minas, região oeste do estado de Minas Gerais; 3) UTO 

Alpinópolis (20°50′36.17′′S, 46°22′51.74′′O; ca. 800–1100 metros de altitude), região 

serrana à margem sul da barragem do rio Grande (lago de Furnas), que inclui o 

município de Alpinópolis, região sul/sudoeste de Minas Gerais; 4) UTO Poços Caldas 

(21°54′38.51′′S, 46°32′20.95′′O, ca. 1350–1500 metros de altitude), que abrange a 

região do planalto isolado no extremo oeste do complexo da Serra da Mantiqueira, que 

abrange o município de Poços Caldas, região sul/sudoeste de Minas do estado de Minas 

Gerais; 5) UTO Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental Galheiro (EPDA-

Galheiro) (19°11′41.99′′S, 47°06′56.56′′O; ca. 800–900 metros de altitude), localizada à 

margem sul da barragem do rio Araguari, município de Perdizes, região do Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais; 6) UTO Parque Estadual da Serra 

de Caldas Novas (PESCAN) (17°48′15.92′′S, 48°41′40.17′′O, ca. 950–1000 metros de 



17 
 

altitude), região serrana no município de Caldas Novas, na região sul do estado de 

Goiás; 7) UTO Chapada dos Veadeiros (14°10′37.97′′S, 47°35′37.14′′O; ca. 1150–1250 

metros de altitude), que abrange os campos de altitude da região norte do estado de 

Goiás; e 8) UTO Chapada Diamantina (13°31′28.64′′S, 41°56′33.84′′O; ca. 900–1400 

metros de altitude), campos de altitude da região centro-sul do estado da Bahia. As 

localidades estão representadas na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Distribuição geográfica das populações em estudo. População topotípica (A), 

e populações previamente atribuídas a L. cunicularius ou desconhecidas até o presente 

momento (B-H): A - Localidade tipo: Serra do Cipó (MG); B - Serra da Canastra (MG); 

C - Alpinópolis (MG); D - Poços de Caldas (MG); E - EPDA-Galheiro (MG); F - 

PESCAN (GO); G - Chapada dos Veadeiros (GO); e H - Chapada Diamantina (BA). 
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3.2 Coleta e análise dos dados morfométricos 

 

 Apenas espécimes machos adultos foram incluídos na quantificação dos dados 

morfométricos. Consideramos como adultos os espécimes machos com fendas vocais. 

Os espécimes analisados estão depositados nas seguintes coleções zoológicas: Coleção 

de anfíbios da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Minas 

Gerais; Coleção de anuros da Universidade Federal de Uberlândia (AAG-UFU), 

Uberlândia, Minas Gerais; Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade 

Católica de Belo Horizonte (MCNAM), Belo Horizonte, Minas Gerais; Coleção 

Herpetológica do Museu de Zoologia João Moojen, Universidade Federal de Viçosa 

(MZUFV), Viçosa, Minas Gerais; Museu de História Natural da Universidade Estadual 

de Campinas (ZUEC), Campinas, São Paulo; e Coleção Célio F. B. Haddad (CFBH), 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Rio Claro, São 

Paulo. Dez caracteres morfométricos foram utilizados, medidos com paquímetro (0,05 

mm). Definições e terminologia na obtenção dos caracteres morfométricos estão 

sumarizados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Caracteres morfométricos utilizados na caracterização das populações 

atribuídas a L. cunicularius baseada em espécimes adultos. Definições e terminologia 

estão de acordo com Duellman (1970) 1 e Heyer et al. (1990) 2. 

Caracteres morfométricos Definição 

Comprimento rostro-cloacal 

(CRC) 1 

Medida da ponta do focinho à extremidade posterior do 

corpo (tamanho total). 

Comprimento da cabeça (CC) 1 Medida da ponta do focinho ao fim da articulação da 

mandíbula. 

Largura da cabeça (LC) 1 Medida da maior distância entre os dois lados da cabeça, 

que coincide com o fim da articulação da mandíbula. 

Diâmetro do olho (DO) 1 Diâmetro do globo ocular. 

Diâmetro do tímpano (DT) 1 Diâmetro da borda interna da membrana timpânica. 

Distância olho-narina (DON) 1 Distância entre a extremidade posterior da narina à 

extremidade anterior do globo ocular. 

Comprimento da mão (CM) 2 Distância da base do tubérculo metacarpal interno à ponta 

do dedo III 

Comprimento do fêmur (CF) 2 Distância entre a extremidade posterior do corpo (cloaca) 

à articulação do joelho. 

Comprimento da tíbia (CT) 1 Distância entre a articulação do joelho e a articulação do 

tornozelo. 

Comprimento do pé (CP) 1 Distância entre a base do tubérculo metatarsal interno à 

ponta do artelho IV. 
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3.3 Coleta e análise dos dados bioacústicos 

 

 O complexo de L. cunicularius foi definido como sendo as populações de áreas 

serranas (campos de altitude) com canto de anúncio com o seguinte padrão estrutural 

básico: séries de cantos não pulsados emitidos muito próximos entre si assemelhando-

se a trinados. Vale ressaltar que, além do complexo de L. cunicularius, outra espécie 

do grupo de L. fuscus (L. plaumanni) apresenta o mesmo padrão básico estrutural de 

canto de anúncio. Contudo, essa espécie não está restrita a ambientes serranos, 

apresenta características morfológicas e ambientes de vocalização distintos, além de 

não apresentar sobreposição na distribuição conhecida em relação às populações do 

complexo de L. cunicularius (cf. Kwet et al., 2001). 

 As vocalizações foram gravadas com equipamentos profissionais: gravadores 

digitais (Boss BR 864, Marantz PMD670, Marantz PMB671, e Microtrack II) e 

microfones direcionais (Sennheiser ME67/K6 ou ME66/K6). Os gravadores foram 

ajustados à taxa de amostragem de 44,1–48,0 kHz e 16 bits de resolução. As análises 

das variáveis do canto foram realizadas no programa Soundruler versão 0.9.6.0 (Gridi-

Papp, 2007); as figuras de espectrogramas e sonogramas foram obtidas no pacote 

Seewave versão 1.6 (Sueur et al., 2008) da plataforma R versão 2.13 (R Core 

Development Team, 2011) com a seguinte configuração: janela Hanning, 85% overlap, 

e 256 pontos de resolução (FFT). Todas as figuras sonoras foram geradas em seções de 

dois segundos (Figuras 4–10), exceto a figura referente à população da Chapada 

Diamantina, gerada em uma seção de quatro segundos (Figura 11). As variáveis 

bioacústicas foram caracterizadas com as definições sumarizadas na Tabela 2. Os 

arquivos sonoros estão depositados na base de dados acústicos do Laboratório de 

Taxonomia, Sistemática e Ecologia Comportamental de Anuros Neotropicais, 
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Universidade Federal de Uberlândia (UFU), campus Pontal, Ituiutaba, Minas Gerais, 

Brasil. Espécimes testemunho por localidade: Serra do Cipó (AAG-UFU 1155–56); 

Serra da Canastra (AAG-UFU 0066); Alpinópolis (AAG-UFU 0959); Poços de Caldas 

(AAG-UFU 4816–18, AAG-UFU 4995); EPDA-Galheiro (AAG-UFU 2577, AAG-

UFU 4779, AAG-UFU 4988–89, AAG-UFU 0856); PESCAN (AAG-UFU 3163, 

AAG-UFU 4325, AAG-UFU 4340, AAG-UFU 0006, AAG-UFU 0017); Chapada dos 

Veadeiros (AAG-UFU 0769–71). Em termos de homologia (sensu McLister et al., 

1995), cada componente passível de individualização das séries de canto foi 

considerado um canto (= nota; Kwet et al., 2001), e as emissões dos cantos nas 

populações estudadas são denominadas séries de cantos (= canto; Kwet et al., 2001). 
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Tabela 2. Variáveis bioacústicas utilizadas na caracterização dos cantos de anúncio. 

Definições e terminologia essencialmente de acordo com Duellman & Trueb (1986), 

McLister et al. (1995) e Gerhardt & Huber (2002). Abreviações: s = segundos; ms = 

milisegundos; kHz = kilohertz. 

Variáveis bioacústicas Definição 

Duração da série de 
canto (DSC) (s) 

Tempo decorrido do começo ao final de uma sequência de 
cantos. 

Duração dos cantos 
iniciais (DCI) (ms) 

A média aritmética da duração dos três primeiros cantos de 
cada série de canto. 

Duração dos cantos 
medianos (DCM) (ms) 

A média aritmética da duração dos três cantos centrais de 
cada série de canto. 

Duração dos cantos 
finais (DCF) (ms) 

A média aritmética dos três últimos cantos de cada série de 
canto. 

Número de cantos/série 
(CSC) 

Número de cantos em uma sequência de cantos. 

Intervalo entre os cantos 
iniciais (ICI) (ms) 

Média aritmética do intervalo entre os primeiros quatro 
cantos (três intervalos) de cada série de canto. 

Intervalo entre os cantos 
medianos (ICM) (ms) 

Média aritmética do intervalo entre os quatro cantos centrais 
(três intervalos) de cada série de canto. 

Intervalo entre os cantos 
finais (ICF) (ms) 

Média aritmética do intervalo entre os últimos quatro cantos 
(três intervalos) de cada série de canto. 

Intervalo entre séries de 
cantos (ISC) (s) 

Tempo decorrido entre duas séries de cantos. 

Frequência mínima 
(FMI) (kHz) 

Menor frequência do canto. 

Frequência máxima 
(FMA) (kHz) 

Maior frequência do canto. 

Frequência dominante 
(FDO) (kHz) 

Pico de frequência em que se concentra a maior parte da 
energia sonora. 

Número de 
cantos/minuto (CM) 

Taxa de repetição dos cantos em um minuto. 

Número de séries de 
cantos/ minuto (SCM) 

Taxa de repetição das sequências de canto em um minuto. 

Estrutura do canto Harmônico, pulsado. 
 



23 
 

3.4 Análises estatísticas 

 

 Análises multivariadas (Claude, 2008) foram aplicadas aos dados 

morfométricos e bioacústicos através dos programas Systat 10.2 (Wilkinson, 2000) e 

Fitopac 1.6.4. (Shepherd, 2006). As análises de Componentes Principais (PCA) 

aplicadas aos dados morfométricos e bioacústicos foram utilizadas como teste 

exploratório para as populações com pequeno tamanho amostral na comparação com as 

outras populações. A análise discriminante (DA) com função stepwise foi utilizada 

para: i) testar o melhor grupo de variáveis que define/discrimina as populações 

estudadas (pode ser aplicada a posteriori a partir de grupos pré-definidos no PCA); ii) 

comparar os resultados das análises discriminantes entre os dois subconjuntos para 

testar se as populações diferem mais em morfologia ou canto; e iii) revelar os grupos 

mais intimamente e distantemente relacionados. 

 Para a DA aplicada aos caracteres morfométricos, as UTOs Alpinópolis (MG) e 

Chapada dos Veadeiros (GO) não foram inicialmente incluídas, considerando o baixo 

número de espécimes analisados (N = 3 de ambas as populações). Pelo mesmo motivo, 

para a DA aplicada às variáveis bioacústicas, as UTOs Alpinópolis (MG) (N = 1) e 

Chapada dos Veadeiros (GO) (N = 4) não foram inicialmente incluídas. Os números de 

espécimes analisados e indivíduos gravados são insuficientes para a análise de acordo 

com os pressupostos da DA (Poulsen & French, 2002). 

 Considerando essas diferenças, somadas ao fato de que a DA aplicada aos 

dados morfométricos incluindo as cinco populações não ter sido efetiva na separação 

das UTOs (ver resultados da DA), duas DAs com função stepwise foram realizadas 

separadamente. Uma comparando as populações da Serra do Cipó, Serra da Canastra e 

Poços de Caldas, e outra comparando as populações da Serra do Cipó, EPDA-Galheiro 
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e PESCAN, ambas realizadas a partir de caracteres morfométricos e variáveis 

bioacústicas. 

 Em relação à população da Chapada Diamantina, os caracteres morfométricos 

são diagnósticos e conclusivos a ponto de não incluirmos essa UTO nas DAs (maioria 

dos caracteres morfométricos sem sobreposição de valores em relação às outras sete 

populações analisadas; N = 12 espécimes analisados) (Figura 3); as variáveis 

bioacústicas ainda estão sob análise, uma vez que as gravações foram cedidas muito 

recentemente. De qualquer forma, já é possível adiantar que o padrão da vocalização 

dessa população é semelhante ao de todas as outras populações em estudo: séries de 

cantos não pulsados que se assemelham a trinados (Figura 11). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Dados morfométricos 

 

 Espécimes de três das UTOs estudadas apresentaram caracteres discretos 

(morfologia externa) diagnósticos: as UTOs i) EPDA-Galheiro (MG) e ii) PESCAN 

(GO) apresentam um padrão distinto de coloração dorsal (dorso com cor acobreada ou 

marmoreada com algumas manchas escuras), considerando espécimes em vida ou 

preservados em álcool, de topótipos de L. cunicularius, e das UTOs Serra da Canastra 

(MG), Alpinópolis (MG) e Poços de Caldas (MG) (padrão dorsal variegado; vide 

Figuras 2–3); iii) a UTO Chapada Diamantina (BA) apresenta compleição esguia em 

vista dorsal, diferente da compleição robusta de todas as outras populações em estudo 

(vide Figura 3). Os dados morfométricos (número de espécimes analisados por 

localidade e os caracteres quantificados) estão sumarizados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Caracteres morfométricos de espécimes topotípicos de L. cunicularius (Serra do Cipó, MG); de populações atribuídas a L. cunicularius 

(Serra da Canastra, Poços de Caldas e EPDA-Galheiro, MG); e populações adicionais (Alpinópolis, MG; PESCAN e Chapada dos Veadeiros, 

GO; e Chapada Diamantina, BA). N = número de espécimes analisados. Média+DP (mínimo–máximo). 

 Serra do Cipó 
(MG) 
 
N=12 

Serra da 
Canastra 
(MG) 
N=12 

Alpinópolis 
(MG) 
 
N=3 

Poços de 
Caldas 
(MG) 
N=8 

EPDA-
Galheiro 
(MG) 
N=8 

PESCAN 
(GO) 
 
N=12 

Chapada dos 
Veadeiros 
(GO) 
N=3 

Chapada 
Diamantina 
(BA) 
N=12 

CRC 38,3+1,6 
(36,6–41,8) 

38,6+1,8 
(37,0–42,1) 

38,1+1,8 
(36,8–40,2) 

41,4+1,1 
(40,2–43,2) 

40,2+1,2 
(38,4–41,6) 

41,4+1,4 
(38,6–42,8) 

40,9+1,2 
(40,0–42,3) 

31,2+1,3 
(28,1–33,8) 

CF 19,3+1,7 
(17,2–21,2) 

20,5+1,0 
(19,0–22,5) 

20,5+1,4 
(19,2–22,0) 

23,0+0,5 
(22,2–23,8) 

21,4+0,4 
(20,9–22,2) 

21,8+0,9 
(19,4–22,4) 

20,7+0,3 
(20,5–21,0) 

15,8+0,7 
(14,6–16,9) 

CT 22,4+2,0 
(19,3–25,4) 

23,4+1,4 
(21,1–24,7) 

23,7+1,4 
(22,8–25,4) 

26,6+0,8 
(25,4–27,5) 

24,9+0,7 
(23,6–25,9) 

25,0+0,8 
(23,3–26,2) 

23,3+0,2 
(23,0–23,4) 

18,3+1,1 
(16,6–20,4) 

CP 22,2+2,2 
(18,3–25,8) 

23,7+1,4 
(22,1–25,8) 

24,1+0,9 
(23,2–24,9) 

26,3+0,7 
(24,7–27,0) 

24,3+1,0 
(23,1–25,8) 

24,5+0,9 
(22,3–25,5) 

22,3+0,6 
(21,9–22,9) 

19,4+0,9 
(18,1–20,9) 

CM 9,2+1,0 
(7,7–10,8) 

9,8+0,6 
(9,0–10,9) 

10,1+0,6 
(9,7–10,7) 

10,8+0,6 
(10,4–12,0) 

10,1+0,3 
(9,5–10,5) 

10,2+0,5 
(9,6–10,8) 

9,5+0,4 
(9,2–10,0) 

7,7+0,5 
(6,9–8,4) 

CC 14,9+0,8 
(13,8–16,5) 

14,9+0,6 
(14,2–16,0) 

14,8+1,2 
(14,0–16,2) 

16,2+0,5 
(15,6–17,3) 

15,4+0,6 
(14,4–16,0) 

15,7+0,7 
(14,6–17,0) 

14,7+0,2 
(14,5–14,8) 

12,6+0,7 
(11,5–14,2) 

LC 13,3+0,5 
(12,1–13,9) 

13,4+0,6 
(12,6–14,5) 

13,1+0,5 
(12,6–13,6) 

14,8+0,5 
(14,1–15,4) 

13,9+0,8 
(13,2–15,0) 

14,5+0,6 
(13,5–15,3) 

13,6+0,1 
(13,6–13,7) 

10,0+0,6 
(9,3–11,5) 

DO 3,5+0,1 
(3,3–3,7) 

3,5+0,2 
(3,2–3,7) 

3,5+0,1 
(3,4–3,6) 

3,7+0,2 
(3,4–3,9) 

3,6+0,2 
(3,4–3,8) 

3,7+0,2 
(3,3–4,1) 

3,3+0,2 
(3,2–3,5) 

2,8+0,2 
(2,5–3,0) 

DT 2,6+0,3 
(2,2–3,0) 

2,5+0,2 
(2,2–2,8) 

2,4+0,2 
(2,2–2,5) 

2,9+0,2 
(2,6–3,2) 

2,7+0,3 
(2,2–3,0) 

2,8+0,2 
(2,3–3,0) 

2,5+0,1 
(2,4–2,6) 

1,9+0,1 
(1,7–2,1) 

DON 3,8+0,3 
(3,4–4,3) 

3,6+0,2 
(3,3–4,0) 

3,8+0,3 
(3,5–4,1) 

3,8+0,3 
(3,5–4,3) 

3,7+0,1 
(3,6–3,8) 

3,9+0,3 
(3,4–4,3) 

3,6+0,1 
(3,5–3,7) 

3,0+0,2 
(2,7–3,3) 
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Figura 2. Espécimes machos adultos em vida ilustrados por localidade: A - Serra do 

Cipó (MG), localidade tipo; B - Serra da Canastra (MG); C - Alpinópolis (MG); D - 

Poços de Caldas (MG); E - EPDA-Galheiro (MG); F - PESCAN (GO); G - Chapada 

dos Veadeiros (GO); H - Chapada Diamantina (BA). 
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Figura 3. Aspecto geral do corpo e padrão de coloração dorsal de espécimes machos 

adultos de algumas populações estudadas. Acima (da esquerda para a direita): Serra da 

Canastra, Minas Gerais (AAG-UFU 0578; CRC = 38,7 mm), Poços de Caldas, Minas 

Gerais (AAG-UFU 4997; CRC = 41,2 mm), e EPDA-Galheiro, Minas Gerais (AAG-

UFU 4989; CRC = 40,4 mm); Abaixo: PESCAN, Goiás (AAG-UFU 0017; CRC = 

42,7), Serra do Cipó, Minas Gerais, localidade tipo (Ex-AAG 0176, AAG-UFU 1155; 

CRC = 38,0 mm), e Chapada Diamantina, Bahia (UFMG 3825; CRC = 31,1 mm). 
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4.2 Dados bioacústicos 

 

 Dados bioacústicos (número de indivíduos gravados, cantos analisados, e 

variáveis quantificadas por localidade) estão sumarizados por localidade na Tabela 4. 

Caracterização bioacústica das populações estudadas: 

 1) Serra do Cipó (MG): o canto de anúncio (Figura 4) consiste em séries de 6–42 

cantos/série (média 22,7; DP = 4,4) com duração de 0,41–3,60 s (média 1,80; DP = 

0,43) a uma taxa de 6–14 séries/minuto (média 8,7; DP = 2,1), e intervalo entre séries 

de 1,21–8,53 s (média 3,58; DP = 1,48). Cada série é composta por cantos não pulsados 

(1–2 harmônicos) emitidos a uma taxa de 101–344 cantos/minuto (média 195,7; DP = 

61,7). Duração dos cantos iniciais variou entre 15–37 ms (média 22,0; DP = 4,4), com 

intervalo entre cantos entre 31–69 ms (média 53,6; DP = 7,8); duração dos cantos 

medianos entre 22–37 ms (média 27,5; DP = 4,1), com intervalo entre 26–65 ms (média 

53,6; DP = 8,9); duração dos cantos finais entre 21–45 ms (média 27,7; DP = 5,4), com 

intervalo entre 30–75 ms (média 62,1; DP = 10,3). Frequência mínima variou entre 

1,72–2,20 kHz (média 1,96 kHz; DP = 0,12); frequência máxima entre 2,77–3,42 kHz 

(média 3,05 kHz; DP = 0,10); e frequência dominante entre 2,53–3,02 kHz (média 2,65 

kHz; DP = 0,10), e corresponde ao harmônico fundamental. Frequência dominante do 

segundo harmônico variou entre 4,80–5,10 kHz (N = 2 indivíduos). 

 2) Serra da Canastra (MG): o canto de anúncio (Figura 5) consiste em séries de 

6–99 cantos/série (média 29,2; DP = 14,2) com duração de 0,46–7,30 s (média 2,20; DP 

= 1,01) a uma taxa de 4–19 séries/minuto (média 14,2; DP = 4,4), e intervalo entre 

séries de 0,59–7,07 s (média 2,10; DP = 0,71). Cada série é composta por cantos não 

pulsados (1–2 harmônicos) emitidos a uma taxa de 245–482 cantos/minuto (média 

376,4; DP = 66,6). Duração dos cantos iniciais variou entre 13–32 ms (média 20,4; DP 
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= 3,1), com intervalo entre cantos entre 38–74 ms (média 52,5; DP = 7,2); duração dos 

cantos medianos entre 15–34 ms (média 26,2; DP = 3,3), com intervalo entre 38–72 ms 

(média 51,2; DP = 7,5); duração dos cantos finais entre 17–34 ms (média 26,8; DP = 

2,8), com intervalo entre 36–89 ms (média 55,4; DP = 7,9). Frequência mínima variou 

entre 1,70–2,20 kHz (média 1,89 kHz; DP = 0,11); frequência máxima entre 2,76–3,18 

kHz (média 2,92 kHz; DP = 0,12); e frequência dominante entre 2,34–2,72 kHz (média 

2,52 kHz; DP = 0,14), e corresponde ao harmônico fundamental. Frequência dominante 

do segundo harmônico variou entre 4,70–5,25 kHz (N = 3 indivíduos). 
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Figura 4. Audiospectrograma (acima) e oscilograma (abaixo) de um canto de anúncio 

de L. cunicularius da localidade tipo (Serra do Cipó, MG). Arquivo sonoro: 

Leptod_cuniculariusMG5AAGb. 4 dezembro 2005, 18:45hs, temperatura ar 17,9ºC. 

 

 

Figura 5. Audiospectrograma (acima) e oscilograma (abaixo) de canto um de anúncio 

de indivíduo da população da Serra da Canastra, MG. Arquivo sonoro: 

Leptod_CanastraMG7TRC_AAGmt. 28 novembro 2010, 19:50hs, temperatura ar 

18,8ºC. 
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 3) Alpinópolis (MG): o canto de anúncio (Figura 6) consiste em séries de 11–52 

cantos/série (média 29,5; DP = 9,9) com duração de 0,97–3,67 s (média 2,13; DP = 

0,69) a uma taxa de 15–17 séries/minuto (média 16,1; DP = 1,5), e intervalo entre séries 

de 0,96–2,41 s (média 1,75; DP = 0,42). Cada série é composta por cantos não pulsados 

(1–2 harmônicos) emitidos a uma taxa de 385–450 cantos/minuto (média 404,0; DP = 

65,1). Duração dos cantos iniciais variou entre 13–21 ms (média 16,4; DP = 2,1), com 

intervalo entre cantos entre 51–58 ms (média 53,2; DP = 1,8); duração dos cantos 

medianos entre 17–24 ms (média 20,0; DP = 2,6), com intervalo entre 44–57 ms (média 

50,9; DP = 4,0); duração dos cantos finais entre 17–29 ms (média 22,5; DP = 3,2), com 

intervalo entre 44–64 ms (média 54,7; DP = 3,3). Frequência mínima variou entre 2,03–

2,13 kHz (média 2,09 kHz; DP = 0,03); frequência máxima entre 3,09–3,28 kHz (média 

3,15 kHz; DP = 0,05); e frequência dominante entre 2,72–2,91 kHz (média 2,74 kHz; 

DP = 0,06), e corresponde ao harmônico fundamental. Frequência dominante do 

segundo harmônico variou entre 5,35–5,43 kHz (N = 1 indivíduo). 

 4) Poços de Caldas (MG): o canto de anúncio (Figura 7) consiste em séries de 

12–51 cantos/série (média 25,6; DP = 3,5) com duração de 0,97–4,69 s (média 2,09; DP 

= 0,40) a uma taxa de 3–15 séries/minuto (média 10,2; DP = 3,3), e intervalo entre 

séries de 0,94–9,63 s (média 2,95; DP = 1,74). Cada série é composta por cantos não 

pulsados (1–2 harmônicos) emitidos a uma taxa de 82–391 cantos/minuto (média 253,0; 

DP = 80,8). Duração dos cantos iniciais variou entre 15–26 ms (média 16,3; DP = 4,0), 

com intervalo entre cantos entre 42–90 ms (média 66,2; DP = 10,6); duração dos cantos 

medianos entre 20–25 ms (média 21,3; DP = 4,9), com intervalo entre 41–91 ms (média 

63,9; DP = 12,3); duração dos cantos finais entre 14–41 ms (média 22,0; DP = 5,8), com 

intervalo entre 47–100 ms (média 68,8; DP = 11,8). Frequência mínima variou entre 

1,36–1,90 kHz (média 1,70 kHz; DP = 0,10); frequência máxima entre 2,53–2,91 kHz 
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(média 2,73 kHz; DP = 0,07); e frequência dominante entre 2,16–2,53 kHz (média 2,36 

kHz; DP = 0,07), e corresponde ao harmônico fundamental. Frequência dominante do 

segundo harmônico variou entre 4,42–4,57 kHz (N = 3 indivíduos). 
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Figura 6. Audiospectrograma (acima) e oscilograma (abaixo) de canto um de anúncio 

de indivíduo da população de Alpinópolis, MG. Arquivo sonoro: 

Leptod_AlpinópolisMG1cAAGm671. 16 dezembro 2011, 19:02hs, temperatura ar 

19,0ºC. 

 

 

Figura 7. Audiospectrograma (acima) e oscilograma (abaixo) de um canto de anúncio 

de indivíduo da população de Poços de Caldas, MG. Arquivo sonoro: 

Leptod_PoçosMG9bTRC_AAGmt. 2 novembro 2010, 18:51hs, temperatura ar 14,0ºC. 
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 5) EPDA-Galheiro (MG): o canto de anúncio (Figura 8) consiste em séries de 4–

68 cantos/série (média 20,0; DP = 5,8) com duração de 0,18–4,14 s (média 1,20; DP = 

0,39) a uma taxa de 21–34 séries/minuto (média 25,8; DP = 4,5), e intervalo entre séries 

de 0,30–4,38 s (média 1,11; DP = 0,29). Cada série é composta por cantos não pulsados 

(1–3 harmônicos) emitidos a uma taxa de 350–629 cantos/minuto (média 490,3; DP = 

79,1). Duração dos cantos iniciais variou entre 8–19 ms (média 14,7; DP = 2,4), com 

intervalo entre cantos entre 39–54 ms (média 43,9; DP = 2,9); duração dos cantos 

medianos entre 11–27 ms (média 18,2; DP = 3,9), com intervalo entre 34–62 ms (média 

43,2; DP = 5,0); duração dos cantos finais entre 10–28 ms (média 18,8; DP = 4,6), com 

intervalo entre 38–58 ms (média 46,9; DP = 4,7). Frequência mínima variou entre 1,64–

2,00 kHz (média 1,83 kHz; DP = 0,08); frequência máxima entre 2,66–3,22 kHz (média 

2,93 kHz; DP = 0,11); e frequência dominante entre 2,34–2,72 kHz (média 2,53 kHz; 

DP = 0,12), e corresponde ao harmônico fundamental. Frequência dominante do 

segundo harmônico variou entre 4,75–5,16 kHz (N = 4 indivíduos); frequência 

dominante do terceiro harmônico variou entre 7,07–7,09 kHz (N = 1 indivíduo). 

 6) PESCAN (GO): o canto de anúncio (Figura 9) consiste em séries de 5–29 

cantos/série (média 13,2; DP = 2,7) com duração de 0,23–1,85 s (média 0,77; DP = 

0,17) a uma taxa de 25–51 séries/minuto (média 38,1; DP = 7,7), e intervalo entre séries 

de 0,31–2,62 s (média 0,83; DP = 0,21). Cada série é composta por cantos não pulsados 

(1–3 harmônicos) emitidos a uma taxa de 431–632 cantos/minuto (média 495,7; DP = 

65,1). Duração dos cantos iniciais variou entre 14–35 ms (média 23,5; DP = 5,7), com 

intervalo entre cantos entre 27–39 ms (média 33,1; DP = 3,1); duração dos cantos 

medianos entre 14–36 ms (média 24,3; DP = 6,6), com intervalo entre 28–44 ms (média 

35,4; DP = 3,6); duração dos cantos finais entre 15–34 ms (média 24,5; DP = 6,2), com 

intervalo entre 29–53 ms (média 38,4; DP = 4,4). Frequência mínima variou entre 1,64–
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2,06 kHz (média 1,97 kHz; DP = 0,11); frequência máxima entre 2,85–3,18 kHz (média 

3,06 kHz; DP = 0,07); e frequência dominante entre 2,50–2,72 kHz (média 2,67 kHz; 

DP = 0,07), e corresponde ao harmônico fundamental. Frequência dominante do 

segundo harmônico variou entre 4,69–5,16 kHz (N = 3 indivíduos); frequência 

dominante do terceiro harmônico variou entre 7,08–7,87 kHz (N = 2 indivíduos). 
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Figura 8. Audiospectrograma (acima) e oscilograma (abaixo) de um canto de anúncio 

de indivíduo da população da EPDA-Galheiro, MG. Arquivo sonoro: 

Leptod_GalheiroMG2AAGb. 22 novembro 2003, 20:00hs, temperatura ar 22,9ºC. 

 

 

Figura 9. Audiospectrograma (acima) e oscilograma (abaixo) de um canto de anúncio 

de indivíduo da população de Caldas Novas, GO. Arquivo sonoro: 

Leptod_CaldasGO9eTRC_AAGmt. 7 novembro 2010, 20:30hs, temperatura ar 21,0ºC. 
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 7) Chapada dos Veadeiros (GO): o canto de anúncio (Figura 10) consiste em 

séries de 3–21 cantos/série (média 9,4; DP = 1,8) com duração de 0,19–1,50 s (média 

0,63; DP = 0,15) a uma taxa de 24–36 séries/minuto (média 30,8; DP = 5,0), e intervalo 

entre séries de 0,77–4,32 s (média 1,36; DP = 0,54). Cada série é composta por cantos 

não pulsados (1–3 harmônicos) emitidos a uma taxa de 212–325 cantos/minuto (média 

272,0; DP = 50,4). Duração dos cantos iniciais variou entre 6–30 ms (média 21,9; DP = 

4,9), com intervalo entre cantos entre 40–57 ms (média 46,8; DP = 4,1); duração dos 

cantos medianos entre 20–33 ms (média 27,4; DP = 2,1), com intervalo entre 33–55 ms 

(média 45,1; DP = 3,3); duração dos cantos finais entre 14–33 ms (média 28,1; DP = 

2,5), com intervalo entre 33–65 ms (média 46,2; DP = 6,2). Frequência mínima variou 

entre 1,36–1,90 kHz (média 1,94 kHz; DP = 0,04); frequência máxima entre 2,53–2,91 

kHz (média 3,06 kHz; DP = 0,14); e frequência dominante entre 2,16–2,53 kHz (média 

2,63 kHz; DP = 0,10), e corresponde ao harmônico fundamental. Frequência dominante 

do segundo harmônico variou entre 4,93–5,30 kHz (N = 3 indivíduos); frequência 

dominante do terceiro harmônico variou entre 8,31–8,63 kHz (N = 1 indivíduo). 
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Figura 10. Audiospectrograma (acima) e oscilograma (abaixo) de um canto de anúncio 

de indivíduo da população da Chapada dos Veadeiros, GO. Arquivo sonoro: 

Leptod_VeadeirosGO1cAAGm671. 16 novembro 2011, 18:56hs, temperatura ar 

21,0ºC. 

 

Figura 11. Audiospectrograma (acima) e oscilograma (abaixo) de um canto de anúncio 

de indivíduo da população da Chapada Diamantina, BA. Arquivo sonoro: Leptodactylus 

gr. fuscus_Piatã_BA_15_01_2010_Ind 2 (take4). 15 janeiro 2010. 
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Tabela 4. Variáveis bioacústicas de espécimes topotípicos de L. cunicularius, de populações atribuídas a L. cunicularius (Serra da Canastra; 

Alpinópolis; Poços de Caldas; e EPDA-Galheiro), e populações adicionais (PESCAN; Chapada dos Veadeiros; e Chapada Diamantina). 

Média+DP (mínimo–máximo); N = número de indivíduos analisados; (número de cantos de anúncio analisados). 

 Serra do Cipó 
(MG) 
N=15 (107) 

Serra da Canastra 
(MG) 
N=10 (237) 

Alpinópolis 
(MG) 
N=1 (21) 

Poços de Caldas 
(MG) 
N=12 (203) 

EPDA-Galheiro 
(MG) 
N=11 (331) 

PESCAN 
(GO) 
N=14 (460) 

Chapada dos 
Veadeiros (GO) 
N=4 (115) 

DSC 1,80+0,43 
(0,41–3,60) 

2,20+1,01 
(0,46–7,30) 

2,13+0,69 
(0,97–3,67) 

2,09+0,40 
(0,97–4,69) 

1,20+0,39 
(0,18–4,14) 

0,77+0,17 
(0,23–1,85) 

0,63+0,15 
(0,19–1,50) 

DCI 22,0+4,4 
(15–37) 

20,4+3,1 
(13–32) 

16,4+2,1 
(13–21) 

16,3+4,0 
(15–26) 

14,7+2,4 
(8–19) 

23,5+5,7 
(14–35) 

21,9+4,9 
(6–30) 

DCM 27,5+4,1 
(22–37) 

26,2+3,3 
(15–34) 

20,0+2,6 
(17–24) 

21,3+4,9 
(20–25) 

18,2+3,9 
(11–27) 

24,3+6,6 
(14–36) 

27,4+2,1 
(20–33) 

DCF 27,7+5,4 
(21–45) 

26,8+2,8 
(17–34) 

22,5+3,2 
(17–29) 

22,0+5,8 
(14–41) 

18,8+4,6 
(10–28) 

24,5+6,2 
(15–34) 

28,1+2,5 
(14–33) 

CSC 22,7+4,4 
(6–42) 

29,2+14,2 
(6–99) 

29,5+9,9 
(11–52) 

25,6+3,5 
(12–51) 

20,0+5,8 
(4–68) 

13,2+2,7 
(5–29) 

9,4+1,8 
(3–21) 

ICI 53,6+7,8 
(31–69) 

52,5+7,2 
(38–74) 

53,2+1,8 
(51–58) 

66,2+10,6 
(42–90) 

43,9+2,9 
(39–54) 

33,1+3,1 
(27–39) 

46,8+4,1 
(40–57) 

ICM 53,6+8,9 
(26–65) 

51,2+7,5 
(38–72) 

50,9+4,0 
(44–57) 

63,9+12,3 
(41–91) 

43,2+5,0 
(34–62) 

35,4+3,6 
(28–44) 

45,1+3,3 
(33–55) 

ICF 62,1+10,3 
(30–75) 

55,4+7,9 
(36–89) 

54,7+3,3 
(44–64) 

68,8+11,8 
(47–100) 

46,9+4,7 
(38–58) 

38,4+4,4 
(29–53) 

46,2+6,2 
(33–65) 

ISC 3,58+1,48 
(1,21–8,53) 

2,10+0,71 
(0,59–7,07) 

1,75+0,42 
(0,96–2,41) 

2,95+1,74 
(0,94–9,63) 

1,11+0,29 
(0,30–4,38) 

0,83+0,21 
(0,31–2,62) 

1,36+0,54 
(0,77–4,32) 

FMI 1,96+0,12 
(1,72–2,20) 

1,89+0,11 
(1,70–2,20) 

2,09+0,03 
(2,03–2,13) 

1,70+0,10 
(1,36–1,90) 

1,83+0,08 
(1,64–2,00) 

1,97+0,11 
(1,64–2,06) 

1,94+0,04 
(1,36–1,90) 

FMA 3,05+0,10 
(2,77–3,42) 

2,92+0,12 
(2,76–3,18) 

3,15+0,05 
(3,09–3,28) 

2,73+0,07 
(2,53–2,91) 

2,93+0,11 
(2,66–3,22) 

3,06+0,07 
(2,85–3,18) 

3,06+0,14 
(2,53–2,91) 

FDO 2,65+0,10 
(2,53–3,02) 

2,52+0,14 
(2,34–2,72) 

2,74+0,06 
(2,72–2,91) 

2,36+0,07 
(2,16–2,53) 

2,53+0,12 
(2,34–2,72) 

2,67+0,07 
(2,50–2,72) 

2,63+0,10 
(2,16–2,53) 

CM 195,7+61,7 
(101–344) 

376,4+66,6 
(245–482) 

404,0+65,1 
(385–450) 

253,0+80,8 
(82–391) 

490,3+79,1 
(350–629) 

495,7+65,1 
(431–632) 

272,0+50,4 
(212–325) 

SCM 8,7+2,1 
(6–14) 

14,2+4,4 
(4–19) 

16,1+1,5 
(15–17) 

10,2+3,3 
(3–15) 

25,8+4,5 
(21–34) 

38,1+7,7 
(25–51) 

30,8+5,0 
(24–36) 
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4.3 Comparações interpopulacionais 

 

 A Análise Discriminante (DA) incluindo todas as UTOs selecionou cinco 

caracteres morfométricos (CRC, CF, CP e CM, e o coeficiente CM/CRC), e não 

conseguiu um grupo de caracteres que diferenciasse eficientemente todas as populações. 

A população de Poços de Caldas (MG) ficou relativamente separada de todas as outras 

populações, levando em conta que 75% dos espécimes (6 dos 8) foram agrupados 

corretamente. A população do PESCAN (GO) teve 67% dos espécimes (8 dos 12) 

agrupados corretamente. As outras populações tiveram menos de 60% dos espécimes 

agrupados corretamente. As populações de EPDA-Galheiro (MG) e PESCAN (GO) 

tiveram grande sobreposição, assim como as populações da Serra do Cipó (MG) e Serra 

da Canastra (MG). 

 Em contrapartida, a DA incluindo as UTOs Serra do Cipó (MG), Serra da 

Canastra (MG) e Poços de Caldas (MG), separou essas populações (Wilk’s Lambda = 

0,14; gl = 29; p < 0,01) através de diferenças em sete caracteres morfométricos (CT, CP, 

CC, LC, DO, DT e DON) (Figura 12). A população de Poços de Caldas teve todos os 

espécimes agrupados corretamente. As populações da Serra do Cipó e Serra da Canastra 

tiveram 75% dos espécimes agrupados corretamente, com sobreposição considerável 

nas duas funções canônicas. 
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Figura 12. Análise discriminante a partir de caracteres morfométricos da população 

topotípica (Serra do Cipó, CIP), e populações atribuídas a L. cunicularius (Serra da 

Canastra, CAN; e Poços de Caldas, POC). 

 

 A DA incluindo as UTOs Serra do Cipó (MG), EPDA-Galheiro (MG) e 

PESCAN (GO), separou essas populações (Wilk’s Lambda = 0,19; gl = 29; p < 0,01) 

através de diferenças em sete caracteres morfométricos (CRC, CF, CT, CP, CM, CC e 

LC) (Figura 13). A população da Serra do Cipó teve 92% dos seus espécimes agrupados 

corretamente. As populações da EPDA-Galheiro e PESCAN tiveram grande 

sobreposição nas duas funções canônicas. 
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Figura 13. Análise discriminante a partir de caracteres morfométricos da população 

topotípica (Serra do Cipó, CIP), população atribuída a L. cunicularius (EPDA-Galheiro, 

GAL), e população adicional (PESCAN, PES). 

 

 A DA com treze variáveis bioacústicas (todas as variáveis, exceto DCF), 

incluindo todas as UTOs, conseguiu separar todas as populações nas duas primeiras 

funções canônicas (Wilk’s Lambda = 0,002; gl = 45; p < 0,001). A população da Serra 

do Cipó (MG) teve 91% dos indivíduos analisados agrupados corretamente, ao passo 

que as outras quatro populações tiveram todos os indivíduos agrupados corretamente. 

 Considerando as UTOs Serra do Cipó (MG), Serra da Canastra (MG) e Poços de 

Caldas (MG), dez variáveis bioacústicas (DSC, DCI, ICI, ICM, ICF, FMI, FMA, FDO, 

CM e SCM) foram selecionadas na DA na discriminação das três populações (Wilk’s 

Lambda = 0,02; gl = 30; p < 0,01) (Figura 14). A população de Poços de Caldas teve 



44 
 

92% dos indivíduos agrupados corretamente. As populações da Serra do Cipó e Serra da 

Canastra tiveram todos os espécimes agrupados corretamente. 
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Figura 14. Análise discriminante a partir de variáveis bioacústicas das populações da 

população topotípica (Serra do Cipó, CIP), e populações atribuídas a L. cunicularius 

(Serra da Canastra, CAN; e Poços de Caldas, POC). 

 

 Considerando as UTOs Serra do Cipó (MG), EPDA-Galheiro (MG) e PESCAN 

(GO), doze variáveis bioacústicas (DSC, DCI, DCF, CSC, ICM, ICF, ISC, FMI, FMA, 

FDO e CM) foram selecionadas na DA na discriminação de todas as populações (Wilk’s 

Lambda = 0,006; gl = 28; p < 0,01) (Figura 15). Todas as populações tiveram todos os 

indivíduos agrupados corretamente. 
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Figura 15. Análise discriminante a partir de variáveis bioacústicas das populações da 

população topotípica (Serra do Cipó, CIP), população atribuída a L. cunicularius 

(EPDA-Galheiro, GAL), e população adicional (PESCAN, PES). 

 

 A Análise de Componentes Principais (PCA) incluindo as UTOs Alpinópolis 

(MG) e Chapada dos Veadeiros (GO), a partir de caracteres morfométricos, agrupou os 

dois dos três espécimes da população de Alpinópolis à população da Serra da Canastra, 

e um espécime foi posicionado entre as populações da Serra da Canastra e Poços de 

Caldas; e agrupou os três indivíduos da Chapada dos Veadeiros à população da Serra do 

Cipó. A PCA baseada em variáveis bioacústicas também agrupou o único indivíduo 

analisado da UTO Alpinópolis à população da Serra da Canastra. Contudo, os quatro 

indivíduos analisados da UTO Chapada dos Veadeiros foram agrupados marginalmente 

às populações de EPDA-Galheiro (MG) e Caldas Novas (GO). 
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5 DISCUSSÃO 

 

 O canto de anúncio das oito populações analisadas apresentou o mesmo padrão 

estrutural básico (séries de cantos não pulsados que se assemelham a trinados). 

Contudo, a partir das quatorze variáveis bioacústicas quantificadas, todas as quatro 

populações incluídas nas análises multivariadas (Serra da Canastra, Poços de Caldas, 

EPDA-Galheiro e PESCAN) foram diferenciadas entre si e diferenciadas da população 

topotípica (Serra do Cipó). Além disso, as populações de Poços de Caldas (MG), 

EPDA-Galheiro (MG), PESCAN (GO) e Chapada Diamantina (BA) podem ser 

diagnosticadas da população topotípica de L. cunicularius apenas por morfologia e/ou 

morfometria. A população de Poços de Caldas (MG) pode ser diferenciada de todas as 

outras populações analisadas por caracteres morfométricos (p. ex., valores distintos de 

CF, CT e CP, estatisticamente significantes; teste simulado por ANOVA); as 

populações da EPDA-Galheiro (MG) e PESCAN (GO) podem ser diferenciadas de 

todas as populações pelo padrão de coloração dorsal distinto (acobreado ou marmoreado 

com manchas escuras) do padrão variegado de L. cunicularius; a população da Chapada 

Diamantina (BA) pode ser diferenciada pela compleição esguia em vista dorsal, em 

comparação à compleição robusta de todas as outras populações, além de diferenças 

morfométricas acentuadas (p. ex., CRC 28,1–33,8 mm; N = 12 machos adultos 

provenientes da Chapada Diamantina; CRC combinado das outras sete populações igual 

a 36,6–43,2 mm). A população mais similar morfologicamente à topotípica foi a da 

Serra da Canastra (MG), que foi apenas diagnosticada através de dados bioacústicos. 

Considerando todas as diferenças obtidas a partir dos dados 

morfológicos/morfométricos e bioacústicos entre as populações estudadas, cinco das 
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populações estudadas (Serra da Canastra, Poços de Caldas, EPDA-Galheiro, PESCAN e 

Chapada Diamantina) devem ser nomeadas como espécies plenas. 

 As outras duas populações, provenientes de Alpinópolis (MG) e da Chapada dos 

Veadeiros (GO) ainda estão sob análise. Com os dados disponíveis até o presente 

momento, incluindo os resultados preliminares a partir das PCAs, a população de 

Alpinópolis (MG) se sobrepôs quase totalmente à população da Serra da Canastra. Em 

contrapartida, a população da Chapada dos Veadeiros (GO) se sobrepôs à população 

topotípica em termos morfométricos, enquanto em termos bioacústicos se assemelha 

mais às populações da EPDA-Galheiro (MG) e PESCAN (GO). Embora os dados 

preliminares tenham relacionado a população de Alpinópolis (MG) à população de 

Serra da Canastra, essas populações estão isoladas entre si pelo Rio Grande. Coleta de 

espécimes, gravações de cantos e análises futuras serão necessárias para acessar sua 

identidade específica. Em relação à população da Chapada dos Veadeiros (GO), 

conseguimos detectar dados morfológicos/morfométricos e bioacústicos diagnósticos. 

Contudo, uma melhor amostragem dessa população é ainda necessária para acessar a 

identidade específica dessa população, a fim de confirmar a sua diferenciação em 

relação às outras populações estudadas. 

 Várias regiões serranas do sudeste e centro-oeste do Brasil, como as amostradas 

no presente estudo são reconhecidas como áreas de endemismo para anfíbios anuros, ao 

passo que em algumas delas, é possível detectar congruência biogeográfica para outras 

espécies de Leptodactylus e outros grupos de anuros, incluindo espécies próximas e 

populações restritas a essas regiões sob complexos de espécies ainda não estudados, tais 

como: Bokermannohyla (Cardoso, 1983; Vasconcelos & Giaretta, 2003; Lugli & 

Haddad, 2006; Napoli & Juncá, 2006; Leite et al., 2011; Carvalho et al., 2012); espécies 

do grupo de Hypsiboas polytaenius (Caramaschi & Cruz, 1999, 2000, 2004); 
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Odontophrynini (Giaretta & Sazima, 1993; Caramaschi, 1996; Eterovick & Sazima, 

1998; Cruz & Napoli, 2010; Caramaschi & Napoli, 2012); grupo de Phyllomedusa 

centralis (Lutz, 1966; Bokermann, 1965; Brandão, 2002; Giaretta et al., 2007). Esforço 

de amostragens e estudos detalhados nas áreas de endemismo de grupos de anuros 

poderão contribuir para a melhor compreensão da riqueza de espécies de anuros 

confinadas às regiões de altitude do sudeste e centro-oeste do Brasil. Vale salientar que 

os dados acústicos utilizados nas comparações interpopulacionais se mostraram muito 

eficazes na discriminação das populações estudadas, enquanto os dados 

morfológicos/morfométricos acessados se mostraram mais conservados. Portanto, é 

essencial que a linha de evidência bioacústica seja incluída em estudos populacionais 

com abordagem taxonômica. Nesse contexto, é fundamental o esforço para gravações 

de boa qualidade em campo, além de amostragem considerável de indivíduos gravados, 

o que nos possibilitou analisar um maior número de variáveis bioacústicas, e utiliza-las 

nas análises para a discriminação das populações estudadas. 
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ANEXO A - Artigo que descrevo com colaborador o canto de anúncio de Leptodactylus 

labrosus, uma das espécies do grupo de L. fuscus com canto desconhecido no início 

desse estudo. 
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ANEXO B - Artigo que descrevo com colaboradores Bokermannohyla napolii a partir 

de abordagem bioacústica, da mesma forma utilizada no presente estudo. 
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