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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 

 

 Um dos maiores grupos de tetrápodes existentes 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; 



2 
 

Wells, 2007). É 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 região 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 do grupo Hyla rubra no gênero Ololygon com base em caracteres 

espermáticos. Almeida & Cardoso (1985) consideraram que as características 

espermáticas de Ololygon eram variáveis, e, em função de que o nome Scinax tinha 



4 
 

prioridade (devido à espécie tipo Hyla aurata Wied, 1821 sobre Hyla strigilata), 

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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3 MATERIAL E MÉTODOS 

A maioria dos espécimes e gravações de canto aqui utilizadas estão depositados 

na Coleção de Anuros da Universidade Federal de Uberlândia (AAG-UFU), Uberlândia, 

Minas Gerais, Brasil. Detalhes sobre essa base de dados estão sumarizadas na Tabela 1, 

e Apêndices A e B. Espécimes adicionais de outras coleções zoológicas foram 

examinados para fins de comparação e identificação de nossas populações e espécies. 

Foram examinados exemplares depositados nas seguintes coleções: Coleção de Anfíbios 

Célio F.B. Haddad (CFBH), Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 

Rio Claro, São Paulo; Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas 

(ZUEC), Campinas, São Paulo; Coleção Zoológica de Anfíbios (ZUFG) da 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás. Espécimes analisados em cada coleção 

podem ser encontrados no Apêndice A.  

 

3.1 Morfometria e morfologia de adultos 

 

 Os espécimes adultos foram eutanaziados por aplicação de xilocaína, fixados em 

formalina 10% e conservados em álcool 70%. As medidas foram tomadas de acordo 

com as convenções de Watters et al. (2016) utilizando um paquímetro digital Mitutoyo 

(precisão de 0,1 mm) e ocular micrométrica acoplada a um estereomicroscópio. 

Medidas tomadas foram: comprimento rostro-cloacal (CRC), comprimento da cabeça 

(CC), largura da cabeça (LC), comprimento do rostro (CRO), largura da pálpebra 

superior (LPA), distância internasal (DI), distância interocular (DIO), distância olho-

narina (DON), diâmetro do olho (DO), diâmetro do tímpano (DT), comprimento do 

antebraço (CAB), comprimento da mão (CMA), diâmetro do disco do dedo IV (DD4), 

comprimento da coxa (CCX), comprimento da tíbia (CTI), comprimento do pé (CP) e 

diâmetro do disco do artelho IV (DA4). Todas as medidas foram tomadas do lado 

direito e em vista dorsal de cada espécime.  

A caracterização morfológica (qualitativa) dos espécimes foi feita de acordo 

com a Figura 1. Os formatos dos rostros seguiram Heyer et al. (1990) e como 

posteriormente modificado (Lourenço et al., 2014).   
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Tabela 1 - Sumário das populações amostradas do presente trabalho. Abreviaturas dos estados 

brasileiros: MG = Minas Gerais; GO = Goiás. Veja Apêndice B para maiores detalhes sobre 

número de gravações analisadas de cada localidade e respectivos espécimes-testemunhos. 

“a.n.m” = acima do nível do mar. 

Espécie Localidade 
Coordenadas geográficas 

(graus, minutos e segundos) 

Ololygon cf. centralis 

Município de Araguari (MG) 

(~205 km a sul da localidade 

tipo). 

18° 25' 22.70'' S 

48° 11' 43,40'' W 

590 m a.n.m. 

Município de Cumari (GO) 

(~200 km a sul da localidade 

tipo). 

18° 22' 51.00'' S 

48° 06' 59,00'' W 

586 m a.n.m. 

 

 

 

Figura 1 – Especificação de caracteres utilizados para descrições morfológica do presente 

estudo: A: Formato do rostro; B: Canto rostral; C: Formato da mancha interocular; D: Padrão de 

manchas no antebraço; F: Padrão de manchas dorsais; G: Padrão de manchas inguinais e partes 

ocultas da coxa; H: presença ou não de glândula inguinal; I: presença ou não de prega inguinal. 

Fonte: Ariovaldo A. Giaretta. 

 

3.2 Acústica 

 

Para as gravações de cantos (Apêndice B) foram utilizados equipamentos 

profissionais como gravadores digitais (Marantz PMD 671 e M-Audio Microtrack; 

ajustados para 44.100 ou 48.000 Hz e resolução de 16 ou 24 bits) e microfones 
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direcionais acoplados (Sennheiser K6/ME66 e ME67). Os cantos foram analisados no 

programa Raven Pro 1.5 (Bioacoustic Research Program, 2012), com as seguintes 

configurações: Window Type = Hanning, Window Size = 256 samples; 3 dB Filter 

Bandwidth = 270 ou 248 Hz; Overlap = 90% (locked), Hop Size (resolução temporal) = 

0,542 ou 0,590 ms, DFT Size = 1024 samples, Grid Spacing (resolução espectral) = 46,9 

ou 43,1 Hz. Quando necessário, os cantos foram filtrados antes da análise para redução de 

interferência de ruídos de fundo, geralmente de baixa frequência (e.g. vento; 200 Hz), ou 

quando ruídos significantes atribuídos a maiores frequências (e.g. chuva), foram filtrados 

à 800 Hz. As variáveis temporais foram medidas manualmente através do oscilograma e 

as variáveis espectrais foram medidas através do espectrograma. A frequência dominante 

foi tomada a partir da função “Peak frequency”; o pico de amplitude dos cantos foi 

tomado a partir da função “Peak time”. Todas as outras configurações seguiram o padrão 

(default) do programa. As variáveis acústicas estão definidas e foram caracterizadas de 

acordo com a Tabela 2 e Figura 2. As figuras sonoras foram confeccionadas utilizando-se 

o pacote seewave (Sueur et al., 2008) na plataforma R v.3.1.2 (R Development Core 

Team, 2014). 

Em um trabalho recente sobre cantos de espécies de Ololygon, Hepp et al. (2017) 

revisaram a acústica do gênero e padronizaram a terminologia, classificando as diferentes 

notas observadas como: 1) notas tipo “grunhido curto” (“short squawk-like notes”); 2) 

“grunhido longo” (“long squawk-like notes”); e 3) “estalos” (“click-like notes”). Esses 

autores também classificaram os cantos de acordo com a organização desses três tipos de 

notas, e o principal tipo de organização foi classificado como canto tipo “A” (Figura 2), 

assumido como canto de anúncio, e consequentemente, usado em comparações 

interespecíficas. A função de anúncio do canto tipo A representa uma convenção de 

acordo com estudos comportamentais e similaridades com a estrutura de cantos de 

anúncios de espécies de Ololygon já estudadas (Bastos & Haddad, 2002; Bastos et al., 

2011; Hepp et al., 2017). Dada a complexidade dos cantos para Ololygon, a revisão 

conduzida por Hepp et al. (2017) foi seguida em uma tentativa de padronizar a 

terminologia acústica do gênero para dar suporte a comparações futuras e do presente 

trabalho. No entanto, a classificação de outros tipos de cantos (tipos “B” e “C em Hepp et 

al. (2017)) não foi seguida, uma vez que a emissão das notas que compõem esses cantos é 

muito variável para uma delimitação consistente. Ressalta-se que estudos 

comportamentais adicionais e mais aprofundados ainda são necessários para um melhor 
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entendimento das funções dos tipos de notas e organizações acústicas (principalmente o 

canto tipo A) para Ololygon; também se fazem necessários estudos sobre os mecanismos 

de produção de som (Martin, 1971; Ryan & Guerra, 2014) para se estabelecer homologias 

entre unidades acústicas de forma mais precisa (Cocroft & Ryan, 1995; Erdtmann & 

Amézquita, 2009; Hepp et al., 2017).  

 

 

Figura 2 - Caracteres utilizados para descrições acústicas do presente estudo. Figura de cima: DC 

tipo A: duração do canto tipo A; DN1–3: duração da primeira (1), do meio (2) e da última (3) 

nota tipo “grunhido curto”; PN1–3: período da nota da primeira (1), do meio (2) e da última (3) 

porção do canto. Figura do meio: NP: número de pulsos contidos em uma nota tipo “grunhido 

curto” (delimitada em vermelho no primeiro painel). Figura de baixo: FDC: frequência 

dominante do canto inteiro; FDN1–3: frequência dominante da primeira (1), do meio (2) e última 

(3) nota do canto. Ver também Tabela 2. 
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Além das nossas gravações, aquelas depositadas na Fonoteca Neotropical Jacques 

Vielliard (FNJV), Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil, também foram 

acessadas. Essas gravações dizem respeito à espécie Ololygon centralis da localidade tipo 

(Floresta Nacional de Silvânia, Goiás) (Apêndice B) e foram obtidas originalmente 

utilizando-se de gravadores analógicos (Nagra E-Tape e UHER). As gravações foram 

analisadas em relação aos aspectos temporais e espectrais dos cantos e foram submetidas 

às mesmas configurações para análise no programa Raven Pro 1.5 (veja acima). 

 

Tabela 2 - Terminologias e definições acústicas empregadas no presente trabalho. 

Caracteres acústicos Definição 

Duração do canto tipo 

A  

Tempo compreendido entre o começo e o fim de um canto. Canto 

tipo A para todas as espécies estudadas no presente trabalho = 

sequência de notas tipo grunhido curto. 

Pico de amplitude do 

canto 

Ponto de amplitude máxima de um canto tipo A dividido pela 

duração total do mesmo (x 100). 

Número de notas  Número total de notas tipo grunhido curto emitidas em um canto. 

Duração da nota  Tempo compreendido entre o começo e o fim de uma nota. 

Taxa de emissão de 

notas  

Número total de notas por canto – 1 / tempo compreendido entre o 

começo da primeira nota até o começo da última nota em um 

canto. Dado como notas/s.  

Período da nota 1 Período de tempo compreendido entre o início da primeira nota até 

o início da segunda nota.  

Período da nota 2 Período de tempo compreendido entre o início da nota medial até o 

início da próxima nota. 

Período da nota 3 Período de tempo compreendido entre o início da penúltima nota 

até o início da última nota. 

Número de pulsos  Número de pulsos emitidos dentro de uma nota. 

Taxa de emissão de 

pulsos  

Número total de pulsos por nota – 1 / tempo compreendido entre o 

começo do primeiro pulso até o começo do último pulso em uma 

nota. Dado como pulsos/s. 

Frequência dominante 

do canto  

Frequência onde há maior energia sonora. Medido através de um 

canto inteiro. 

Frequência dominante 

da primeira nota  

Frequência onde há maior energia sonora da primeira nota dentro 

de um canto. 

Frequência dominante 

da segunda nota  

Frequência onde há maior energia sonora da nota da porção medial 

dentro de um canto. 

Frequência dominante 

da segunda nota  

Frequência onde há maior energia sonora da última nota dentro de 

um canto. 
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3.3 Análises genéticas 

 

 Alíquotas de tecidos retirados do músculo da coxa de espécimes de Ololygon cf. 

centralis (preservados em álcool absoluto) foram enviadas a colaboradores para 

sequenciamento do DNA mitocontrial (fragmento 16S) e nuclear (rodopsina). As 

metodologias utilizadas por eles, bem como resultados das análises, estão descritas em 

detalhes no Apêndice C.  

 

3.4 Análises estatísticas 

 

 Os dados foram sumarizados e apresentados ao longo do texto e tabelas como: 

mínimo e máximo, média e desvio padrão. Todas as variáveis morfométricas e acústicas 

foram submetidas a análises exploratórias dos dados para detecção de possíveis outliers 

(valores extremos) através de diagramas de dispersão – boxplots, e, em caso de 

identificação desses valores, os mesmo foram conferidos, e caso necessário, foram 

corrigidos. Ainda mais, os conjuntos de dados multivariados (para cada população) 

foram submetidos a testes de normalidade multivariada: “Mardia’s Test” (função 

“mardiaTest”), implementado no ambiente R através do pacote “MVN” (Korkmaz et 

al., 2014). Optou-se por utilizar esse teste tendo em vista que o conjunto de dados do 

presente estudo apresentou n < 50 (indivíduos analisados em relação a cantos e 

morfometria), uma vez que o mardiaTest fornece resultados ajustados para amostras 

com número amostral baixo (Korkmaz et al., 2014). Visto que alguns conjuntos de 

dados não apresentaram normalidade multivariada, eles foram logaritimizados para 

normalização, utilizando-se a função “log10” no ambiente R. 

Depois de normalizar os dados, foram aplicadas análises discriminantes sobre 

componentes principais (DAPC) nos conjuntos de dados morfométricos e acústicos. 

Essa análise discriminante transforma os dados antes em componentes principais de 

forma que eles sejam interindependentes entre si, também assegurando que o número 

deles seja menor ou igual ao número de variáveis que existem nos conjuntos de dados. 

Essa transformação é feita de forma com que o primeiro componente explique a maior 

variação possível e os demais tenham variâncias menores em ordem decrescente. O 

DAPC sumariza a variação entre grupos de amostras, negligenciando a variação dentro 

dos grupos, otimizando a discriminação de indivíduos em grupos pré-definidos (Jombart 
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et al., 2010). A função do DAPC foi implementada no ambiente R através dos pacotes 

“adegenet” e “ade4” (Jombart, 2008; Jombart et al., 2010). A função permite ainda, 

delimitar o número de componentes principais a serem retidos que explicam até 95% da 

variância dos dados. O mesmo pacote ainda permite visualizar graficamente as variáveis 

que mais contribuíram para discriminação entre grupos (função “loadingplot”). 

Variáveis acústicas indicadas pelo “loadingplot” foram testadas em relação a sua 

significância com a função “wilcox_test” (“Exact Wilcoxon Mann Whitney Rank Sum 

Test”, pacote “coin” (Hothorn et al., 2008)).  

 Nos conjuntos de dados de Ololygon cf. centralis e O. centralis (veja 

Resultados), a variância dos dados acústicos foi explicada por características espectrais 

(frequência dominante de canto e de notas), que independem da temperatura (Gerhardt, 

1994), e portanto, não foram testados em relação ao efeito da mesma. A eventual 

relação entre características dos cantos que são dependentes do CRC (comumente as 

espectrais – frequências dominantes) não foi testada em vista da indisponibilidade de 

um número considerável de espécimes testemunhos (vouchers) correspondentes às 

gravações realizadas.  
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4 RESULTADOS 

4.1 Ololygon cf. centralis 

 

 Morfologia e padrão de coloração. Vinte e seis indivíduos das populações de 

Araguari (Figura 3) e Cumari foram avaliados quanto as suas morfologias e são 

caracterizados por: rostro em vista dorsal com padrão entre subovóide e subelíptico, em 

vista lateral com contorno arredondado; canto rostral evidente com faixa marrom 

escura; pigmentação do contorno timpânico evidente na maioria dos indivíduos; em 

indivíduos preservados, a mancha interocular é de formato triangular, com ápice 

direcionado posteriormente; dorso com textura granulosa e duas faixas fusionadas claras 

em fundo marrom escuro que se estendem da região posterior ocular até a região 

inguinal, formando um “X” e com manchas irregulares no interior dessas faixas; faixas 

nos flancos presente na maioria dos indivíduos; as manchas inguinais e das regiões 

escondidas das pernas são claras e irregulares em fundo negro; regiões expostas das 

pernas e braços com padrão listrado com barras escuras grossas e alternadas com linhas 

claras; ventre bege claro com pigmentações esparsas sem padrão muito definido; 

presença de glândula inguinal muito desenvolvida. As variáveis morfométricas estão 

sumarizadas na Tabela 3. 
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Figura 3 - Machos adultos de Ololygon cf. centralis provenientes de Araguari (MG). acima e 

esquerda: AAG-UFU 1800 (CRC 21,4 mm); acima e direita: AAG-UFU 1819 (CRC 25,0 mm); 

abaixo e esquerda: AAG-UFU 1822 (CRC 21,6 mm); abaixo e direita: AAG-UFU 1821 (CRC 

25,0 mm). Fonte: Ariovaldo A. Giaretta. 
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Tabela 3 - Variáveis morfométricas para machos adultos sumarizadas para as populações de 

Ololygon cf. centralis dos municípios de Araguari (estado de Minas Gerais) e Cumari (estado de 

Goiás). N = número de indíviduos analisados; dados são apresentados como mínimo–máximo 

(média ± desvio padrão). CRC = comprimento rostro-cloacal; CC = comprimento da cabeça; 

LC = largura da cabeça; CRO = comprimento do rostro; LPA = largura da pálpebra; DI = 

distância internasal; DIO = distância interocular; DON = distância olho-narina; DT = diâmetro 

do tímpano; CMA = comprimento da mão; DD4 = diâmetro do dedo 4; CCX = comprimento da 

coxa; CTI = comprimento da tíbia; CP = comprimento do pé; DA4 = diâmetro do artelho 4.  

População Araguari Cumari 

Variável  (N = 12)  (N = 14) 

CRC 21,4–30,5 (24,4±2,5) 22,7–29,5 (26,0±1,8) 

CC 8,9–11,9 (9,6±0,8) 8,5–10,9 (9,6±0,7) 

LC 7,6–10,9 (9,0±0,9) 8,2–11,2 (9,2±0,8) 

CRO 3,2–4,0 (3,6 ± 0,3) 3,1–4,4 (3,6±0,3) 

LPA 2,4–3,4 (2,7±0,3) 1,9–2,6 (2,2±0,2) 

DI 1,6–2,1 (1,8±0,1) 1,8–2,4 (2,0±0,2) 

DIO 2,2–3,1 (2,6±0,3) 2,4–3,4 (2,9±0,3) 

DON 2,2–3,3 (2,5±0,3) 2,1–3,0 (2,4±0,3) 

DO 2,8–3,7 (3,2±0,3) 3,5–4,5 (3,9±0,2) 

DT 1,4–1,8 (1,5±0,1) 1,3–2,0 (1,6±0,2) 

CMA 6,6–9,0 (7,4±0,6) 6,7–8,7 (7,9±0,6) 

DD4 0,9–1,3 (1,1±0,1) 1,0–1,5 (1,2±0,2) 

CCX 12,9–16,5 (13,8±1,1) 12,0–16,3 (14,2±1,1) 

CTI 13,0–17,4 (14,3±1,2) 12,5–17,3 (14,8±1,2) 

CP 10,1–13,5 (11,2±1,1) 10,0–12,5 (11,6±0,7) 

DA4 0,9–1,3 (1,1±0,1) 0,9–1,3 (1,1±0,1) 

  

Vocalização. O repertório vocal de Ololygon cf. centralis (N = 7 machos de 

Araguari; 9 machos de Cumari) consiste em três tipos de notas aqui referidas como 1) 

grunhidos curtos, 2) grunhidos longos e 3) estalos. Essas notas são emitidas em 

diferentes organizações acústicas, e a principal organização é aqui referida como o 

canto Tipo A (sensu Hepp et al. 2017; Tabela 5, Figura 4A). O canto tipo A é tido como 

tendo função de canto de anúncio e consiste de uma sequência de notas tipo grunhidos 

curtos (Figura 4B) que aumentam em amplitude ao longo do canto, alcançando 

amplitude máxima na porção final do canto (pico de amplitude = 62–99 %). A duração 

do canto varia entre 415 e 1980 ms (média = 1032, DP = 388; N = 99 cantos) e tem 4–

19 notas (média = 10, DP = 3) que são emitidas a uma taxa de 7–13 notas/s (média = 9, 

DP = 2). Cada nota tipo grunhido curto também possui um padrão de modulação de 

amplitude crescente, alcançando seu máximo em aproximadamente metade da nota, 

decrescendo até o final da mesma. A duração das notas varia entre 9 e 85 ms (média = 

37, DP = 11; N = 297 notas) possuindo 5–16 pulsos (média = 9, DP = 2) que são 

emitidos a uma taxa variável de 98–667 pulsos/s (média = 243, DP = 74). Os pulsos 

dentro de uma nota podem ter modulação de amplitude completa (separados por 
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intervalos) ou incompleta (justapostos; comumente na última porção da nota). O 

período da nota na primeira porção do canto possui duração de 70–201 ms (média = 

121, DP = 23); no meio do canto possui duração de 67–150 ms (média = 108, DP = 19); 

e na porção final o período da nota possui duração de 83–209 ms (média = 134, DP = 

25). A frequência do canto também apresenta padrão de modulação ao longo do canto, 

possuindo leve acréscimo na frequência dominante da primeira até a última nota. A 

frequência dominante da primeira nota varia entre 2203 e 3421 Hz (média = 2805, DP = 

273), da nota na metade do canto varia entre 2343 e 3703 Hz (média = 3080, DP = 320), 

e da última nota do canto varia entre 2484 e 3750 Hz (média = 3159, DP = 302). A 

frequência dominante de um canto inteiro varia entre 2484 e 3750 Hz (mean = 3186, DP 

= 282).   

Os outros dois tipos de notas que compõe o repertório vocal de O. cf. centralis, o 

grunhido longo (N = 6 machos de Araguari e 8 machos de Cumari, Figura 5) e o estalo 

(N = 6 machos de Araguari e 8 machos de Cumari, Figura 5), são emitidos 

esporadicamente, sem nenhum padrão evidente de emissão em comparação com a nota 

tipo grunhido curto. As notas podem ser emitidas sozinhas, em associação uma com a 

outra (grunhidos longos e estalos), ou até mesmo em associação com um canto tipo A 

(pouco antes ou depois do canto). A nota tipo grunhido longo (N = 52 notas) é pulsada e 

pode ter durações que variam entre 55 e 1197 ms (média = 564, DP = 155), contendo de 

16–119 pulsos (média = 61, DP = 17) que são emitidos a uma taxa de 46–186 pulsos/s 

(média = 110, DP = 37). Essa nota pode ter uma primeira porção mais longa de baixa 

amplitude, seguida de um aumento em amplitude em seu último terço de duração, 

decrescendo até o fim da nota e/ou pode apresentar porções mal definidas (de baixa 

amplitude) ao longo do canto que resulta em agrupamentos de pulsos. A frequência 

dominante da nota tipo grunhido longo varia entre 2578 e 3703 Hz (média = 3174, DP = 

306). A nota tipo estalo (N = 66 notas) também é pulsada e se assemelha em estrutura 

com a nota tipo grunhido curto (que compõe o canto tipo A), mas a nota tipo estalo 

possui pulsos mais irregularmente organizados (geralmente os últimos pulsos são mais 

justapostos em relação aos demais), resultando em taxas de repetições de pulsos 

menores. Notas tipo estalo podem ser emitidas isoladas (N = 22 casos) ou em grupos de 

2–8 notas (N = 19 casos), em associação ou não com uma nota tipo grunhido longo ou 

com um canto tipo A. A duração dessas notas varia entre 32 e 89 ms (média = 50, DP = 

10), e possui 3–16 pulsos (média = 7, DP = 2) que são emitidos a uma taxa de 42–372 
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pulsos/s (média = 144, DP = 75). A frequência dominante dessa nota varia entre 2297 e 

3797 Hz (média = 3193, DP = 329). 

 

 

Figura 4 - (A) Espectrograma (acima) e respectivo oscilograma (abaixo) do canto tipo A de 

Ololygon cf. centralis proveniente d de Araguari (MG). (B) Espectrograma (cima) e respectivo 

oscilograma (baixo) das últimas três notas tipo grunhido curto que compõe o canto de (A). 

Arquivo sonoro = Ololygon_centralAraguariMG6bCBS_AAGmt. Maiores informações sobre as 

gravações (temperatura e espécime) podem ser encontradas no Apêndice B.  
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Figura 5 - Espectrograma (acima) e respectivo oscilograma (abaixo) de uma nota tipo estalo 

seguida de uma nota do tipo grunhido longo. Arquivo sonoro = 

Ololygon_centralAraguariMG6bCBS_AAGmt. Temperatura e espécime testemunho no 

Apêndice B. 

 

4.1.2 Topótipos de Ololygon centralis – Floresta Nacional (FLONA) de Silvânia 

(GO) 

 

 Morfologia e padrão de coloração. Dez indivíduos (cinco parátipos) 

provenientes da localidade tipo de O. centralis (Figura 6A) foram avaliados quanto as 

suas morfologias. O padrão geral corresponde ao descrito previamente para populações 

de Ololygon cf. centralis dos municípios de Araguari (MG) e Cumari (GO), 

especialmente no que diz respeito à presença de glândulas inguinais hipertrofiadas e 

bem desenvolvidas. Algumas variações sutis foram observadas em relação à 

pigmentação do contorno timpânico (alguns indivíduos possuem o contorno menos 

evidente) e em relação ao padrão de manchas dorsais que não eram muito evidentes 

(artefato possivelmente causado pelo desbotamento de cor em função da preservação 

dos espécimes em álcool). As variáveis morfométricas estão sumarizadas na Tabela 4. 

Uma série de espécimes de O. centralis depositados na ZUFG (Figura 6B), provenientes 

da localidade tipo, foram examinadas quanto ao seu CRC: 19.0–22.7 (média = 20.6; DP 

= 1.1). 
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Tabela 4 - Variáveis morfométricas sumarizadas para espécimes (incluindo parátipos) de 

Ololygon centralis provenientes de sua localidade tipo, Floresta Nacional (FLONA) de Silvânia, 

estado de Goiás. N = número de indíviduos analisados; dados são apresentados como mínimo–

máximo (média ± desvio padrão). CRC = comprimento rostro-cloacal; CC = comprimento da 

cabeça; LC = largura da cabeça; CRO = comprimento do rostro; LPA = largura da pálpebra; DI 

= distância internasal; DIO = distância interocular; DON = distância olho-narina; DT = 

diâmetro do tímpano; CMA = comprimento da mão; DD4 = diâmetro do dedo 4; CCX = 

comprimento da coxa; CTI = comprimento da tíbia; CP = comprimento do pé; DA4 = diâmetro 

do artelho 4. 

População FLONA Silvânia 

Variável  Topótipos (N = 5) Parátipos (N = 5) 

CRC 18,1–20,2 (19,2±1,0) 18,7–20,9 (20,0±1,0) 

CC 6,9–7,4 (7,2±0,2) 6,2–7,7 (7,0±0,7) 

LC 6,4–7,5 (7,1±0,4) 6,5–7,2 (7,0±0,3) 

CRO 2,8–3,2 (3,0 ± 0,2) 2,9–3,2 (3,0±0,1) 

LPA 1,7–1,9 (1,8±0,1) 1,6–1,9 (1,8±0,1) 

DI 1,6–2,0 (1,8±0,1) 1,8–2,0 (1,9±0,1) 

DIO 2,0–2,6 (2,2±0,2) 2,2–2,8 (2,5±0,2) 

DON 1,8–2,1 (2,0±0,1) 1,8–2,2 (2,0±0,2) 

DO 2,5–2,8 (2,7±0,1) 2,7–3,0 (2,8±0,1) 

DT 0,8–1,1 (1,0±0,1) 1,0–1,1 (1,1±0,1) 

CMA 5,1–6,1 (5,6±0,5) 5,5–6,2 (5,8±0,3) 

DD4 0,9–1,0 (1,0±0,1) 1,0–1,1 (1,1±0,1) 

CCX 10,0–11,3 (10,4±0,5) 10,1–10,8 (10,5±0,3) 

CTI 9,8–11,6 (10,7±0,7) 10,5–11,4 (11,1±0,4) 

CP 8,0–9,0 (8,5±0,4) 8,4–9,8 (9,1±0,6) 

DA4 0,8–1,0 (0,9±0,1) 0,9–1,0 (1,0±0,1) 
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Figura 6 - Machos adultos de Ololygon centralis provenientes da localidade tipo (FLONA 

Silvânia, GO). (A) Espécime CFBH 2641 (parátipo; CRC 20,5 mm); (B) ZUFG 853 (CRC 22,7 

mm). Fonte: Ariovaldo A. Giaretta. 
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Vocalização. O repertório vocal de Ololygon centralis (N = 6 topótipos) consiste 

em três tipos de notas aqui referidas como 1) grunhidos curtos, 2) grunhidos longos e 3) 

estalos. Essas notas são emitidas em diferentes organizações acústicas, e a principal 

organização é aqui referida como o canto Tipo A (sensu Hepp et al. 2017; Tabela 5, 

Figura 7A). O canto tipo A é tido como tendo função de canto de anúncio e consiste de 

uma sequência de notas tipo grunhidos curtos (Figura 7B) que aumenta em amplitude ao 

longo do canto, alcançando amplitude máxima na porção final do canto (pico de 

amplitude = 61–99 %). A duração do canto varia entre 182 e 935 ms (média = 623, DP 

= 206; n = 34 cantos) e tem 3–11 notas (média = 7, DP = 2) que são emitidas a uma taxa 

de 9–13 notas/s (média = 11, DP = 1,0). Cada nota tipo grunhido curto também possui 

um padrão de modulação de amplitude crescente, alcançando seu máximo em 

aproximadamente metade da nota, decrescendo até o final da mesma. A duração das 

notas varia entre 10 e 53 ms (média = 27, DP = 8; N = 102 notas) possuindo 4–13 

pulsos (mean = 9, DP = 2) que são emitidos a uma taxa bastante variável de 94–500 

pulsos/s (mean = 325, DP = 86). Os pulsos dentro de uma nota podem ter modulação de 

amplitude completa (separados por intervalos) ou incompleta (justapostos; na porção 

final de cada nota). O período da nota na primeira porção do canto possui duração de 

53–143 ms (mean = 90, DP = 17); no meio do canto possui duração de 76–103 ms 

(mean = 85, DP = 6); e na porção final o período da nota possui duração de 78–198 ms 

(mean = 114, DP = 25). A frequência do canto também apresenta padrão de modulação 

ao longo do canto, possuindo leve acréscimo na frequência dominante da primeira nota 

até a última. A frequência dominante da primeira nota varia entre 3188 e 4313 Hz 

(mean = 3819, DP = 232), da nota na metade do canto varia entre 3281 e 4594 Hz 

(mean = 3909, DP = 263), e da última nota do canto varia entre 3188 e 4594 Hz (mean 

= 3982, DP = 269). A frequência dominante de um canto inteiro varia entre 3188 e 4594 

Hz (mean = 3968, DP = 269).  É válido notar que, apesar das notas tipo grunhido curto 

serem prioritariamente emitidas organizadas em canto tipo A, foram observadas 

algumas instâncias em que esse tipo de nota foi emitido isoladamente, ou até mesmo em 

combinação com outras notas (tipo grunhido longo).  
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Figura 7 - (A) Espectrograma (acima) e respectivo oscilograma (abaixo) do canto tipo A de 

topótipos de Ololygon cf. centralis. (B) Espectrograma (acima) e respectivo oscilograma 

(abaixo) das últimas três notas tipo grunhido curto que compõe o canto de (A). Arquivo sonoro 

= FNJV_0032759_Ololygon_centralis_Silvania_GO_Rogerio_Pereira_Bastos. Temperatura e 

espécime testemunho no Apêndice B.  

 

 Os outros dois tipos de notas que compõe o repertório vocal de Ololygon 

centralis, o grunhido longo (N = 5 machos, Figura 8) e o estalo (N = 3 machos, Figura 

8), são emitidos esporadicamente, sem nenhum padrão evidente de emissão em 

comparação com a nota tipo grunhido curto. As notas podem ser emitidas sozinhas, em 

associação uma com a outra (grunhidos longos e estalos), ou até mesmo em associação 

com um canto tipo A (pouco antes ou depois do canto). A nota tipo grunhido longo (N = 

19 notas) é pulsada e pode ter durações que variam entre 169 e 641 ms (média = 379, 

DP = 141), contendo de 29–93 pulsos (média = 63, DP = 20) que são emitidos a uma 
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taxa de 132–208 pulsos/s (média = 166, DP = 19). Essa nota pode ter uma primeira 

porção mais longa de baixa amplitude, seguida de um aumento em amplitude em seu 

último terço de duração, decrescendo até o fim da nota e/ou pode apresentar porções 

mal definidas (de baixa amplitude) ao longo do canto que resulta em agrupamentos de 

pulsos. A frequência dominante da nota tipo grunhido longo varia entre 3844 e 4219 Hz 

(média = 4046, DP = 109). A nota tipo estalo (N = 4 notas) também é pulsada e se 

assemelha em estrutura com a nota tipo grunhido curto (que compõe o canto tipo A), 

mas a nota tipo estalo possui pulsos mais irregularmente organizados (geralmente os 

últimos pulsos são mais justapostos em relação aos demais), resultando em taxas de 

repetições de pulsos menores. Notas tipo estalo podem ser emitidas isoladas ou em 

associação com uma nota tipo grunhido longo ou com um canto tipo A. A duração 

dessas notas varia entre 19–44 ms (média = 29, DP = 11), e possui 3–9 pulsos (média = 

7, DP = 3) que são emitidos a uma taxa de 116–318 pulsos/s (média = 205, DP = 103). 

A frequência dominante dessa nota varia entre 3844 e 4125 Hz (média = 4008, DP = 

118). 

 

 

Figura 8 - Espectrograma (acima) e respectivo oscilograma (abaixo) de uma nota tipo estalo 

seguida de uma nota do tipo grunhido longo. Arquivo sonoro = 

FNJV_0032723_Ololygon_centralis_Silvania_GO_Rogerio_Pereira_Bastos. Temperatura e 

espécime testemunho no Apêndice B. 
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Tabela 5 - Sumário dos caracteres acústicos para o canto tipo A (=anúncio; série de notas tipo 

grunhido curto) para Ololygon cf. centralis (municípios de Araguari (MG) e Cumari (GO)) e 

para O. centralis provenientes da localidade tipo, FLONA de Silvânia, Goiás. Dados são 

apresentados como média e desvio padrão (mínimo–máximo). 

Espécie O.  cf. centralis O. centralis 

População Araguari 

(N = 7 machos) 

Cumari 

(N = 9 machos) 

Flona Silvânia 

(N = 6 machos) 

Duração do canto (ms) 838 ± 361 

(426–1841) 

1183 ± 351 

(415–1980) 

623 ± 206 

(182–935) 

Número de notas 8 ± 3 (5–16) 11 ± 3 (4–19) 7 ± 2 (3–11) 

Duração das notas (ms) 36 ± 12 (11–85) 38 ± 10 (9–65) 27 ± 8 (10–53) 

Taxa de repetição de 

notas (notas/s) 

9,1 ± 2,4 

(6,7–13,4) 

8,8 ± 0,7 

(7,3–9,9) 

10,9 ± 0,8 

(9,3–12,5) 

1 Período da nota  (ms) 120 ± 29 (70–158) 122 ± 18 (91–201) 90 ± 17 (53–143) 

2 Período da nota (ms) 112 ± 28 (67–150) 105 ± 8 (88–124) 85 ± 6 (76–103) 

3 Período da nota (ms) 133 ± 34 (83–209) 135 ± 16 (110–187) 114 ± 25 (78–198) 

Número de pulsos 8 ± 2 (5–13) 9 ± 2 (5–16) 9 ± 2 (4–13) 

Taxa de repetição de 

pulsos (pulsos/s) 

239,4 ± 74,9 

(119,1–392,9) 

245,7 ± 71,5 

(98,0–666,7) 

324,8 ± 85,9 

(93,8–500,0) 

Frequência dominante do 

canto (kHz) 

3,29 ± 0,28 

(2,81–3,75) 

3,10 ± 0,25 

(2,48–3,51) 

3,97 ± 0,27 

(3,19–4,59) 

Temperatura do ar (°C) 
13,9 ± 3,8 

(11,0–19,4) 

15,0 ± 4,4 

(10,0–25,0) 

20,5 ± 2,9 

(18,0–25,0) 

 

4.3 Genética 

 

Análises moleculares mostraram divergências genéticas consideráveis (3,8–

4,4%) considerando-se a sequência (filtrado com gblocks) de 402 pares de base do 

fragmento mitocondrial 16S de Ololygon centralis e O. cf. centralis (Apêndice C – 

Tabela com distâncias genéticas). Em relação a divergências gênicas do fragmento 

nuclear rodopsina, as divergências genéticas foram baixas (0,4–0,7%) considerando-se 

316 pares de base do fragmento. Quando as sequências foram analisadas em termos de 

relações filogenéticas, todas as topologias resultantes [por máxima verossimilhança 

(“maximum likelihood” – ML) (Apêndice C, Figura 1), por inferência bayesiana 

(Apêndice C, Figura 2) e por datação indireta (Apêndice C, Figura 3)] recuperaram O. 

cf. centralis como clado irmão de O. centralis; topologias datadas e aquelas inferidas 

por inferência bayesiana mostraram suporte de nó considerável para a relação desses 
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dois clados, do contrário daquela inferida por ML, que apresentou suporte de nó 

relativamente baixo. Mais ainda, as árvores datadas mostraram que esses clados tiveram 

divergências a cerca de 10 milhões de anos atrás (Apêndice C, Figura 3). 

 

4.4 Comparações estatísticas 

 

  Morfometria. Análises exploratórias foram realizadas para avaliar se as duas 

populações de Ololygon cf. centralis de Araguari (MG) e Cumari (GO) diferiam entre 

elas. As duas populações se sobrepuseram quando aplicadas à análises de DAPC e,  

portanto, os conjuntos de dados das duas populações foram agrupados em uma só 

unidade como Ololygon cf. centralis. 

 Quando os dados morfométricos de Ololygon centralis e O. cf. centralis foram 

submetidos ao DAPC (seis primeiros componentes principais que explicaram até 95% 

da variância), houve discriminação total influenciada principalmente pelo comprimento 

da cabeça, distância internasal, diâmetro do olho e do tímpano (Figura 9).  

Vocalização. Quando submetidos ao DAPC, (quatro primeiros componentes 

principais que explicaram até 95% da variância), houve discriminação total entre 

Ololygon cf. centralis de O. centralis com base em frequência dominante do canto, 

influenciada principalmente por frequência dominante da primeira nota e da última nota 

(Figura 10). Para avaliar se as há diferenças significativas em comprimento rostro-

cloacal entre O. centralis e O. cf. centralis, em função das diferenças em frequências 

dominantes, aplicamos o teste wilcox sobre o comprimento rostro-cloacal (com 

espécimes analisados da coleção ZUFG inclusos), que apresentou diferença significante 

(Z = -5,671; p < 0,001) (Figura 11A). As três características espectrais indicadas pelo 

DAPC também foram significativamente diferentes entre O. cf. centralis e O. centralis, 

quando submetidas a um teste wilcox: frequência dominante do canto (Z = 3,540; p < 

0,001; Figura 11B); frequência dominante da primeira nota (Z = 3,540; p< 0,001; Figura 

11C); frequência dominante da última nota (Z = 3,540; p< 0,001; Figura 11D).  
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Figura 9 - Gráficos correspondentes ao DAPC sobre os conjuntos de dados morfométricos de 

Ololygon centralis e O. cf. centralis. acima: gráfico de densidade sobre o primeiro eixo 

discriminante; abaixo: gráfico de contribuição de cada variável para análise do DAPC. HL = 

comprimento da cabeça; IND = distância internasal; ED = diâmetro do olho; TD = diâmetro do 

tímpano. 
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Figura 10 - Gráficos correspondentes ao DAPC sobre os conjuntos de dados acústicos de 

Ololygon centralis e O. cf. centralis. acima: gráfico de densidade sobre o primeiro eixo 

discriminante; abaixo: gráfico de contribuição de cada variável para análise do DAPC. FDC = 

frequência dominante do canto; FDN1 = frequência dominante da primeira nota; FDN3 = 

frequência dominante da última nota. 
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Figura 11 - Gráficos de dispersão (boxplots) das variáveis apontadas pelo DAPC como tendo 

maiores contribuições para discriminação entre Ololygon centralis e O. cf. centralis, além do 

comprimento rostro-cloacal (CRC) (A); (B) frequência dominante do canto; (C) frequência 

dominante da primeira nota; (D) frequência dominante da última nota.  
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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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APÊNDICE A - Lista de espécimes analisados no presente estudo. Números de 

espécimes em negrito correspondem à série tipo (parátipos).  

 

Ololygon cf. centralis: BRASIL, Minas Gerais: Araguari (AAG-UFU 1800–1805, 

1819–1824, 5202); Goiás: Cumari, Fazenda Limoeiro (AAG-UFU 1807–1808, 1185–

1194, 458–461, 947).  

 

Ololygon centralis: BRASIL, Goiás: Floresta Nacional de Silvânia (CFBH 4424–4426, 

4503, 4169, 2640–2644, ZUFG 1062, 1074, 174, 1065, 1067, 853, 3156, 3210, 3241–

3242, 368); Pontalina (CFBH 37232). 
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APÊNDICE B - Lista de arquivos sonoros avaliados no presente estudo, com 

informações a cerca da localidade proveniente, data, temperatura e gravadores utilizados 

(bem como informações sobre taxa de amostragem e resolução de bits). Letras seguidas 

dos números em cada gravação (e.g. 1a-e) indicam o número de gravações de cada 

indivíduo (5 gravações pro indivíduo 1) (arquivos AAG). Números em sequência (e.g. 
0032754-0032759) representam a quantidade de gravações para arquivos sonoros da FNJV (6 

gravações para o indivíduo FNJV 3275#). Temp_ar = Temperatura do ar (°C); Testemunho = 

espécime testemunho correspondente a cada gravação.  

Localidade Data Temp_ar Testemunho 

Araguari (MG) 
Ololygon_centralAraguariMG1a-eAAGm671 17-18/08/2013 17,1 -- 

Ololygon_centralAraguariMG2a-dAAGm671 01/09/2013 19,4 AAG-UFU 1819 

Ololygon_centralAraguariMG4a-dAAGm671 01/09/2013 11,0 AAG-UFU 1824 

Ololygon_centralAraguariMG5aCBS_AAGmt 01/09/2013 11,0 AAG-UFU 1822 

Ololygon_centralAraguariMG6a-bCBS_AAGmt 01/09/2013 11,0 AAG-UFU 1823 

Ololygon_centralAraguariMG7aCBS_AAGmt 01/09/2013 11,0 AAG-UFU 1821 

Ololygon_centralAraguariMG8a-cAAGm671 01/09/2013 17,1 -- 

Cumari (GO) 
Ololygon_centralCumariGO1a-bAAGmt 26/06/2011 15,0 AAG-UFU 458 

Ololygon_centralCumariGO2aAAGmt 26/06/2011 15,0 AAG-UFU 459 

Ololygon_centralCumariGO3aAAGmt 26/06/2011 15,0 -- 

Ololygon_centralCumariGO4aAAGmt 26/06/2011 15,0 -- 

Ololygon_centralCumariGO5aAAGmt 26/06/2011 16,0 -- 

Ololygon_centralCumariGO7a-cAAGm671 04/09/2011 25,0 -- 

Ololygon_centralCumariGO10a-oAAGm 06/09/2012 14,0 AAG-UFU 1185 

Ololygon_centralCumariGO12a-cAAGm671 04/09/2013 10,0 -- 

Ololygon_centralCumariGO13a-cAAGm671 04/09/2013 10,0 -- 

FLONA Silvânia (GO) 
FNJV_0032723_Ololygon_centralis_Silvania_GO_Rogerio 

Pereira Bastos 

10/01/1996 21,5 “Holótipo MNRJ” 

FNJV_0032754-

0032759_Ololygon_centralis_Silvania_GO_Rogerio Pereira 

Bastos 

21/01/1997 21,0 -- 

FNJV_0032775-

0032776_Ololygon_centralis_Silvania_GO_Rogerio Pereira 

Bastos 

18/02/1997 20,0 -- 

FNJV_0032783-

0032786_Ololygon_centralis_Silvania_GO_Rogerio Pereira 

Bastos 

20/02/1997 
23,0; 22,0; 

25,0; 25,0 
-- 

FNJV_0032802-

0032805_Ololygon_centralis_Silvania_GO_Rogerio Pereira 

Bastos 

26/04/1997 18,0 -- 

FNJV_0032837- 

0032838_Ololygon_centralis_Silvania_GO_Rogerio Pereira 

Bastos 

05-09/04/1998 -- -- 
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APÊNDICE C - Metodologias e resultados genéticos 

 Metodologia 

 Amostragem e sequenciamento de DNA. Foram obtidas cinco amostras de tecido 

muscular (coxa) de Ololygon centralis e O. cf. centralis conservados em álcool absoluto 

(99,6%), representando ambas a localidade tipo (FLONA Silvânia) e Araguari e 

Cumari. O DNA total foi extraído das amostras utilizando o kit de extração DNeasy® 

(Quiagen, Inc.) de acordo com as instruções do fabricante, utilizando-se de uma 

incubação noturna para a concentração de DNA e quantificado em um 

espectrofotômetro NanoDrop®. Após quantificação, foram utilizados cerca de 35 ng de 

DNA para o PCR (“polymerase chain reaction”; reação em cadeia de polimerase) para 

amplificar os genes mitocondriais 16S RNA ribossômico (16S), 12S RNA ribossômico, 

e o gene nuclear para rodopsina (RHO). Primers e protocolos foram seguidos de acordo 

com Nogueira et al. (2016), exceto pela temperatura de anelamento para o gene RHO no 

PCR que os autores utilizaram, que não foi eficiente na amplificação desse gene. A 

temperatura ótima de anelamento para esse gene foi de 59° C. Todos os PCR‟s 

incluíram controle negativo. Eletroforese de agarose dos produtos resultantes da PCR 

também foi realizada. Esses produtos da PCR que mostraram tamanhos adequados 

foram submetidos a reações de sequenciamento utilizando BigDye® Terminator v.3, e 

sequenciados em um sequenciador ABI3500XL.  

 Análises filogenéticas. As sequências obtidas para cada gene, em adição àqueles 

utilizados por Nogueira et al. (2016), foram alinhados utilizando o software MAFFT v.7 

(Katoh & Standley, 2013). Os alinhamentos resultantes foram então podados para fins 

de incluir o número máximo de posições homólogas por gene, resultando em um 

alinhamento de 387 pares de base (pb) para o gene 12S, 472 pb para o 16S e 316 pb  

para o gene nuclear RHO. As sequências do gene 16S depositadas no GenBank por 

Nogueira et al. (2016) apresentavam 40 pb faltantes da região central de cada sequência. 

Visto que os autores filtraram as posições do alinhamento do 16S, foi admitido que as 

sequências que apresentaram esses bp faltantes, foram filtrados antes do depósito no 

GenBank. Portanto, para produzir um alinhamento mais compatível com as sequências 

de Nogueira et al. (2016), foram utilizados “GBlocks” (Castresana, 2000; Tavalera & 

Castresana, 2007), sob configurações padrões (do program) para gerar um novo 

alinhamento filtrado de 402 pb para o 16S que foi utilizado nas análises. Esses 

alinhamentos também foram utilizados para se estimar as distâncias genéticas entre as 
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amostras de cada gene, utilizando do modelo Kimura dois-parâmetros no software 

MEGA v. 7 (Kumar et al., 2016).  

 Foi utilizado o programa PartitionFinder v. 1.1. (Lanfer et al., 2012) para definir 

o particionamento ótimo para os genes que foram alinhados, de acordo com os modelos 

de substituição de DNA disponíveis para se estimar filogenias de máxima 

verossimilhança (modelo GTR+G para as partições 12S, 16S, RHO
1º

 e GTR+G para as 

partições RHO
2º 

e RHO
3º

) e de inferência Bayesiana (modelo GTR+I+G para as 

partições 12S, 16S; modelo HKY+I para RHO
1º

; e modelo F81+I para as partições  

RHO
2º 

e RHO
3º

). Todas as inferências filogenéticas foram feitas utilizando Hypsiboas 

faber como grupo externo. Foram selecionados os melhores modelos utilizando o 

critério de informação Bayesiana (Schwartz, 1978), visto que um estudo de simulação 

(veja Luo et al., 2010) sugeriu que o critério Bayesiano pode ser melhor que o critério 

de informação Akaike (Akaike, 1974). Como indicado pela análise do PartitionFinder, a 

inferência de topologia foi realizada utilizando o método de máxima verossimilhança 

dos genes particionados utilizando o programa RAxML v.8.2.4 (Stamatakis, 2014), com 

os suportes de nós sendo estimados com 1.000 replicações de bootstrap.  

 A topologia por inferência Bayesiana foi estimada utilizando o programa 

MrBayes v. 3.2. (Ronquist et al., 2012), com duas replicações para 20x10
6 

mcmc 

(“Markov chain Monte Carlo”) gerações e amostrando a cada 1.000, com uma cadeia 

“cold” e três “heated” com temperatura de 0,07. Os resultados das replicações foram 

examinados em relação a convergência das cadeias usando o “Potential Scale Reduction 

Factor” (Gelman & Rubin, 1992), bem como estimativa de tamanho de amostra 

(“estimated sample size”; EES), e análises gráficas das replicações foram feitas no 

programa Tracer v. 1.6 (Rambault et al., 2013). Visto que ambas as replicações 

convergiram, elas foram combinadas (com remoção de “burn-in” de 25%), e os 

resultados combinados foram utilizados para gerar uma árvore de consenso. Todas as 

análises filogenéticas foram realizadas no portal Cipres (Miller et al., 2010).  

 Datação molecular. Visto que não existe fóssil conhecido para Ololygon e 

Scinax, foi utilizado um método de calibração secundária baseado nas datações obtidas 

para o ancestral recente mais comum (ARMC) de Scinax e Hypsiboas. Esse ARMC teve 

sua idade estimada em 62,078 milhões de anos atrás (Mya) por Pyron & Wiens (2013), 

e 67,612 Mya por Pyron (2014). Esses valores foram utilizados como limites mínimos e 

máximos para uma distribuição normal com média de 64,845 Mya e desvio padrão de 
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2,7 Mya, que foram definidos como anterior ao ARMC de Scinax e Hypsiboas em uma 

análise de “log-normal relaxed clock” (Drummond et al., 2006) e uma árvore Yule 

inferida no programa Beast v. 1.8.1 (Drummond et al., 2012). A análise “Beast” foi 

realizada usando os mesmos esquemas de partições utilizados nas análises do programa 

MrBayes (veja acima), e foram realizadas com 30x10
6 

gerações com amostragem em 

cada 1.000. Foram realizadas duas replicações e elas foram comparadas em termos de 

convergência usando suas estimativas de tamanho de amostra (EES). Essas análises 

foram realizadas no programa Tracer v.1.6. Visto que as duas replicações convergiram 

para valores similares, elas foram combinadas (com remoção de “burn-in” de 50%), e as 

árvores resultantes foram usadas para gerar árvores com “maximum clade credibility” 

com uma probabilidade posterior limite de 0,5. Essas árvores foram geradas no 

programa TreeAnnotator v. 2.4 (Rambault & Drummond, 2015) 

Resultados 

Tabela - Matriz de distâncias genéticas de Ololygon, Scinax e Hypsiboas faber (usado 

como grupo externo) baseado no modelo Kimura dois-parâmetros do gene mitocondrial 

16S (diagonal inferior) e para o gene nuclear RHO (diagonal superior).  

 1 2 3 4 5 6 

H. faber - 8,5 8,1 9,3 9,4 8,9 

O. cf. centralis 18,5–19,1 -- 0,4–0,7 6,1–6,5 3,7–3,8 1,5–1,8 

O. centralis 18,1 3,8–4,4 -- 6,7–6,1 3,4 1,1–1,5 

O. agilis 17,1 10,5–11,1 9,9 -- 5,3 6,5 

O. berthae 16,2 5,7–6,3 6,0 11,3 -- 3,7 

O. catharinae 17,1 6,3–6,8 5,7 10,7 3,6 -- 

O. strigilata 16,8–17,4 7,4–8,2 7,1–7,4 9,6–10,2 7,9–8,2 6,8–7,1 

O. sp. 17,4–17,7 6,5–7,1 6,8–7,3 9,9 7,9–8,5 7,6 

S. nasicus 16,5 12,2–12,8 10,2 13,4 11,0 11,3 

S. garbei 16,4 11,6–12,2 11,3 13,3 12,5 12,5 

S. uruguayus 19,1 11,3–11,9 11,0 15,6 12,3 12,0 

S. elaechrous 13,4 11,1–11,6 9,0 12,5 10,2 10,8 

 

 7 8 9 10 11 12 

H. faber -- 8,1–9,3 9,4 8,9 9,0 9,3 

O. cf. centralis -- 0,4–1,8 6,9–7,3 6,5–6,9 6,9–7,3 6,1–6,5 

O. centralis -- 0,4–1,5 6,5–6,9 6,1–6,5 6,5–6,9 5,7–6,1 

O. agilis -- 5,7–6,9 5,7 4,1 6,5 4,9 

O. berthae -- 3,4–4,5 5,3 5,7 6,9 5,3 

O. catharinae -- 1,5–2,6 7,7 7,3 7,7 6,9 

O. strigilata -- -- -- -- -- -- 

O. sp. 7,4–7,9 -- 6,9–8,1 6,5–7,7 6,5–8,1 6,1–7,3 

S. nasicus 12,5–12,8 13,4 -- 2,6 3,8 2,2 

S. garbei 11,9–12,5 11,8 10,7 -- 3,4 1,8 

S. uruguayus 12,5–12,8 11,9–12,5 13,5 9,3 -- 3,0 

S. elaechrous 11,3–11,6 12,5 7,1 7,6 9,9 -- 



47 
 

Figura 1 - Topologia inferida através de máxima verossimilhança baseado nas 

sequências concatenadas dos genes 16S, 12S e RHO, para espécies de Ololygon e 

Scinax. Hypsiboas faber utilizado como grupo externo. Suportes de nós são 

representados por valores de bootstrap. 
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Figura 2 - Topologia de consenso Bayesiano baseado nas sequências concatenadas dos 

genes 16S, 12S e RHO, para espécies de Ololygon e Scinax. Hypsiboas faber utilizado 

como grupo externo. Suportes de nós são representados por valores de probabilidades 

posteriores.  
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Figura 3 - Topologia inferida com datação indireta por inferência Bayesiana baseada 

nas sequências concatenadas dos genes 16S, 12S e RHO, para espécies de Ololygon e 

Scinax. Suportes de nós são representados por valores de probabilidades posteriores. 
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ANEXO A - Publicação científica durante a vigência do mestrado: 
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ANEXO B - Artigo submetido para publicação como correspondência na revista 

Zootaxa durante a vigência do mestrado:  

 

Vocal repertoire of Ololygon pombali (Lourenço, Carvalho, Baêta, Pezzuti & 

Leite, 2013) (Anura: Hylidae) from its type locality, with notes on 

phenotypic variation 
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A recently nomenclatural change based on molecular data made by Duellman et al. 

(2016) resurrected the genus Ololygon to comprise all taxa of the former Scinax 

catharinae clade (Faivovich 2002; Faivovich et al. 2005). Most Ololygon species 

inhabit Coastal Atlantic rainforests from northeastern to southeastern Brazil (Duellman 

et al. 2016), but some are known to occur in the Cerrado Domain (Cardoso & Haddad 

1982; Pombal et al. 2010; Lourenço et al. 2013). Ololygon pombali (Lourenço, 

Carvalho, Baêta, Pezzuti & Leite, 2013) is a small species only known from the 

southern portion of the Parque Nacional da Serra da Canastra, municipality of Capitólio, 
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Minas Gerais State (MG), Brazil. We herein describe for the first time the species‟ 

vocalization, and also provide further notes on dorsal color pattern variation that were 

not previously reported and discuss briefly its taxonomic implications. 

Fieldwork was conducted at the species‟ type locality, in the Ribeirão da Capivara, 

Chapadão da Babilônia (20°36'14.74'' S, 46°17'35.07'' W; 1003 m a.s.l.), Parque 

Nacional da Serra da Canastra, municipality of Capitólio, State of Minas Gerais (MG), 

southeastern Brazil. Specimens collected were euthanized with 5% lidocaine, fixed in 

10% formaldehyde and preserved in 70% ethanol. Specimens were compared to the 

original species description (Lourenço et al. 2013). Voucher specimens are housed in 

the collection of frogs of the Universidade Federal de Uberlândia (AAG-UFU), 

Uberlândia, State of Minas Gerais and can be accessed through the following numbers: 

AAG-UFU 5588–5593, and 5597–5599 (see call voucher numbers in Appendix). 

Vocalizations were recorded in the field using Marantz PMD 671 recorders set 

at 44.1 kHz sampling rate and 16-bit resolution (mono wav format) coupled to a 

Sennheiser K6/ME67 directional microphone. Calls were analyzed using Raven Pro 1.5 

(Bioacoustic Research Program 2014) with the following settings: window type = Hann, 

window size = 256 samples; 3 dB filter bandwidth = 270 Hz; overlap (locked) = 90%; 

hop size = 0.542 ms; DFT size = 1024 samples; spectral resolution = 46.9 Hz. All other 

settings followed the software default values. Calls were filtered up to 400 Hz prior to 

analysis to reduce background (rapids) noise. Dominant frequency was obtained with 

the “Peak Frequency” function; call rise was measured through “Peak Time” function. 

Acoustic terminology and definitions follow that of Hepp et al. (2016) and Bang & 

Giaretta (2017). Sound figures were made in the Seewave package version 1.7.6 (Sueur 

et al. 2008) in the R platform version 3.2.3 (R Core Team 2015), using the following 
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settings: window = Hanning, overlap = 85% and FFT = 128. Sound files (Appendix) are 

housed in the AAG-UFU sound collection.  

Specimens collected (N = 9 males; Figures 1A, B, C) mostly match the morphological 

diagnosis provided by Lourenço et al. (2013) based on the following set of characters: 

(1) males with small size (SVL 20.4–23.5 mm, mean = 22.2, SD = 1.1); (2) snout 

subelliptical, subovoid or rounded in dorsal view, rounded in lateral view; (3) dorsal 

skin with scattered granules or more granulose in some individuals; (4) lack of an 

externally developed and hypertrophied inguinal gland; (5) a dark brown, triangular or 

T-shaped blotch on interorbital region, and a black elliptical spot between eyes and 

nostrils; (6) dorsum with two dorsolateral elongated dark brown blotches from posterior 

margin of eye to mid-body and a chevron-shaped blotch on the sacral region. Some 

specimens show variation regarding the pattern of traits (5) and (6) by having different 

degrees of color contrasts and dorsal patterns of blotches: dorsum with brown 

background, and dark blotches with silver/gray bordering (Figure 1A); dorsum with 

brown background, and dark blotches without bordering (Figure 1B); and dorsum with 

light brown back ground, and blotches with little or no color contrast (Figure 1C). 

Males were found calling perched in marginal tree branches or bushes (0.3–0.5 m high) 

of a marginal pond connected to a perennial river (Ribeirão da Capivara) surrounded by 

vegetation (campo rupestre). Calling activity started after 3:00 a.m. and ceased at dawn. 

The vocal repertoire (N = 9 males) of Ololygon pombali consists of three types 

of notes herein referred to as 1) short squawk-like, 2) long squawk-like and 3) click-like 

notes. These notes are emitted in different organizations, and the main one is herein 

referred as the call “Type A” (sensu Hepp et al. 2017; Table 1; Figure 1D). The call 

Type A is assumed to operate as an advertisement call and consists of a sequence of 

short squawk-like notes (Figure 1E) that increases in amplitude along call duration, 
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reaching maximum amplitude in its middle-to-final portion (call-rise time = 45.6–

99.2%). Call duration ranges from 534 to 1619 ms (918.3 ± 276.0; N = 24 calls) and 

have 6–15 notes (9.9 ± 2.4) that are emitted at rates of 8.3–11.5 notes/s (10.3 ± 0.8). 

Each short squawk-like note within a call Type A has an ascendant amplitude 

modulation (Figure 1E), reaching its maximum amplitude approximately in its first third 

or half portion, decreasing towards the end. Note duration ranges from 18 to 48 ms 

(35.4 ± 6.7; N = 71 notes) and have 5–15 pulses (10.0 ± 2.4) that are emitted at rates of 

142.8–437.5 pulses/s (275.9 ± 60.2). Pulses within notes may have complete or 

incomplete amplitude modulation (juxtaposed; except the first one which is always 

separated from the remaining others). First portion note period has duration of 73–118 

ms (94.3 ± 10.6); middle portion note period has duration of 77–112 (91.5 ± 9.1); and 

last portion note period has duration of 96–298 (124.4 ± 39.4), being often the longest. 

There is a slightly shift in the mean dominant frequency from the first to the last note 

within a call, building in intensity accompanying the amplitude modulation pattern: 

dominant frequency of the first note ranges from 2437 to 4078 Hz (2981 ± 409), that of 

the middle note ranges from 2718 to 4031 Hz (3317 ± 320), and that of the last note 

ranges from 2906 to 4078 Hz (3443 ± 328). Dominant frequency of the entire call 

ranges from 2906 to 4078 Hz (3474 ± 305).  

 Calls with even longer duration may be emitted by males (N = 3 males; 

Figure 1F; Table 1), and is herein referred as “extensive call”. This call has no 

remarkable shifts in amplitude modulation along call duration (call onset amplitude 

level almost correspond to offset amplitude level). Call duration ranges from 1776 to 

3019 ms (2319 ± 393; N = 7 calls) and have 17–30 notes (23.3 ± 4.5) that are emitted at 

rates of 9.1–10.7 notes/s (9.8 ± 0.6). Note duration ranges from 28 to 56 ms (40.4 ± 7.5; 

N = 21 notes) and have 3–10 pulses (7.1 ± 2.0) that are emitted at rates of 74.1–257.1 
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pulses/s (154.6 ± 48.3). First portion note period has duration of 78–150 ms (94 ± 25); 

middle portion note period has duration of 84–138 ms (110 ± 18); and last portion note 

period has duration of 101–157 ms (120 ± 18). Dominant frequency of the entire call 

ranges from 3515 to 3937 Hz (3734 ± 178).  

Besides the short squawk-like note, the two other notes composing the vocal 

repertoire of O. pombali, the click-like (N = 5 males) and long squawk-like (N = 7 

males) notes (Figure 1G; Table 2) are emitted sporadically. They can be emitted alone, 

in association with one another, or even before and/or shortly after a call Type A. The 

long squawk-like note (N = 16 notes) is formed by a train of pulses and can have highly 

variable durations of 153–708 ms (361 ± 137) with 18–71 pulses (38.6 ± 16.5) that are 

emitted at rates of 93.2–162.5 pulses/s (124.4 ± 19.4). This note can have a first low-

amplitude portion, followed by an increase in amplitude in its last third portion, 

decreasing afterwards, and/or can have ill-defined portions which can result in pulse 

groupings. Dominant frequency of the long squawk-like note ranges from 3000 to 4125 

Hz (3693 ± 258).The click-like note is also a pulsed note (N = 27 notes) and resembles 

a short squawk-like note, but the click-like note has a more irregular pulse organization 

(commonly the last pulses more juxtaposed in relation to the remaining others), 

resulting in lower pulse rates. Click-like notes can be emitted isolated (N = 15 cases) or 

in groups of 23 notes (N = 8), shortly after or before a long squawk-like note. Notes 

have durations of 26–74 ms (35 ± 8) with 3–12 pulses (6.3 ± 2.3) that are emitted at 

rates of 83.3–290.3 pulses/s (178.0 ± 57.7). Dominant frequency of the click-like note 

ranges from 2765 to 4125 Hz (3548 ± 447).  

We describe for the first time the vocal repertoire of Ololygon pombali. As seen in it, 

the acoustic organizations can be very complex, as have been widely reported for other 

congeners (Bastos & Haddad 2002; Lourenço et al. 2009; Bastos et al. 2011; Garey et 
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al. 2012; Pereyra et al. 2012; Hepp et al. 2017; Bang & Giaretta 2017). The call Type A 

of O. pombali is assumed to operate as an advertisement call (Bastos & Haddad 2002; 

Bastos et al. 2011; Hepp et al. 2017; Bang & Giaretta 2017) and thus, is herein used for 

qualitative interspecific comparisons.   

The call Type A of Ololygon pombali can be differentiated from that of O. agilis 

(Cruz & Peixoto) (calls resembling the acoustic pattern of Scinax, being composed of 

longer notes with lower pulse rates; Nunes et al. 2007; Hepp et al. 2017), O. angrensis 

(Lutz) (call Type A composed of short squawk-like notes and click-like notes; Garey et 

al. 2012), O. aromothyella (Faivovich), and O. berthae (Barrio) (extensive emission of 

short squawk-like notes with regular amplitude modulation with intermingled long 

squawk-like notes; Pereyra et al. 2012), O. caissara (Lourenço, Zina, Catroli, Kasahara, 

Faivovich & Haddad) (calls with one single note; Lourenço et al. 2016), O. heyeri 

Peixoto & Weygoldt (call Type A composed of a series of click-like notes; Hepp et al. 

2017), O. humilis (Lutz & Lutz), and O. littoralis (Pombal & Gordo) (call Type A 

composed of short squawk-like notes and click-like notes; Garey et al. 2012, Hepp et al. 

2017), O. luizotavioi Caramaschi & Kisteumacher(call Type A composed of a series of 

click-like notes; Lourenço et al. 2009), O. rizibilis (Bokermann) (short squawk-like 

notes within a call with an initial group of more spaced pulses; Bastos & Haddad 2002), 

and O. strigilata (Spix) (calls with one single note; Mendes et al. 2013), by having the 

call Type A composed of a series of short squawk-like notes with note-by-note increase 

in amplitude modulation and only one group of pulses within notes. 

Acoustic data seems to be taxonomically uninformative regarding some species 

of Ololygon (Bang and Giaretta 2017) and should be employed carefully for 

quantitative comparisons. For instance, several species which have acoustic data 

available (e.g. O. albicans (Bokermann), O. argyreornata (Miranda-Ribeiro), O. 
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catharinae (Boulenger), O. canastrensis (Cardoso & Haddad), O. centralis (Pombal & 

Bastos), O. hiemalis (Haddad & Pombal), O. longilinea (Lutz), O. machadoi 

(Bokermann & Sazima), O. ranki (Andrade & Cardoso), O. skaios (Pombal, Carvalho, 

Canelas & Bastos), and O. trapicheiroi (Lutz)) share a stereotyped structure regarding 

the call Type A (series of short squawk-like notes with increase in amplitude along call 

duration; Bastos & Haddad 2002; Bastos et al. 2011; Hepp et al. 2017; Bang & Giaretta 

2017), and considering quantitative data may bring subjectivities and inconsistencies in 

comparisons as some traits may greatly vary (e. g. note duration and pulse rate; see 

Table 1). This variation in these traits is probably because of behavioral and 

physiological responses due to changes in temperature or social interactions (Wells 

2007), and accounting these external variables that might be influencing call parameters 

are needed for a deep and comprehensive interspecific statistical and quantitative 

comparison. For this reason, we only compared the call Type A of O. pombali in 

relation to calls of species that can be qualitatively (structurally) diagnosable (see 

above).  

  Long squawk-like, click-like notes and extensive calls most likely convey 

aggressive messages. This assumption could be made based on similarities with 

assumed aggressive notes reported for other species of Ololygon (Bastos & Haddad 

2002; Bastos et al 2011). In the case of extensive calls, despite of its composition of 

short squawk-like notes, it was assumed to operate in aggressive contexts as this type of 

call was emitted in close-range interactions between males (pers. obs.). Also, males 

seemed to increase the duration of extensive calls when neighboring males also emitted 

this call. Experimental works regarding male-male interactions and female preferences 

are still needed to clarify this matter among Ololygon species.  
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Our specimens mostly match the original description of O. pombali provided by 

Lourenço et al. (2013). However, one of the traits (dorsum with dark blotches with 

silver bordering) used by the authors to diagnose O. pombali in relation to the remaining 

species, was found to be variable to the extent that it should no longer represent a 

reliable character to be employed in interspecific comparisons. Distinct patterns such as 

blotches without bordering (Figure 1B), or dorsum with different colorations and with 

less evident blotches were found (Figure 1C), suggesting that variation on dorsum 

patterns and coloration is rather common on this genus (pers. obs.). On the other hand, 

the combination of other traits provided by the authors, such as the lack of a 

hypertrophied inguinal gland, lack of a distinct nuptial pad, presence of an elliptical 

small spot between eyes and nostril, and tadpole morphology still seems to represent 

straightforward characters to diagnose O. pombali from other congeners.  
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Appendix. List of analyzed sound files of Ololygon pombali in AAG‟s sound collection. 

Sound file Voucher male Date; Time (hh:min) Air temperature (°C) 

Ololygon_pombaliCapitolioMG2aAAGm671 

Ololygon_pombaliCapitolioMG3aAAGm671 
Unvouchered 

Unvouchered 

19 Set 2016; 04:49 

19 Set 2016; 05:15 

24.0 

24.0 

Ololygon_pombaliCapitolioMG6aDLB_AAGm671 

Ololygon_pombaliCapitolioMG6bDLB_AAGm671 

Ololygon_pombaliCapitolioMG7bDLB_AAGm671 

Ololygon_pombaliCapitolioMG9aDLB_AAGm671 

Ololygon_pombaliCapitolioMG9bDLB_AAGm671 

Ololygon_pombaliCapitolioMG11dDLB_AAGm671 

Ololygon_pombaliCapitolioMG12aDLB_AAGm671 

Ololygon_pombaliCapitolioMG13bDLB_AAGm671 

Ololygon_pombaliCapitolioMG16aDLB_AAGm671 

Unvouchered  

Unvouchered 

AAG-UFU 5591 

Unvouchered  

Unvouchered 

AAG-UFU 5597 

AAG-UFU 5598 

AAG-UFU 5599 

Unvouchered 

19 Set 2016; 05:37 

19 Set 2016; 05:39 

19 Set 2016; 06:02 

19 Set 2016; 06:14 

19 Set 2016; 06:14 

20 Set 2016; 05:27 

20 Set 2016; 05:28 

20 Set 2016; 05:36 

20 Set 2016; 05:55 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 
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Figure 1. (A-C): Adult male topotypes of Ololygon pombali from Parque Nacional da 

Serra da Canastra, municipality of Capitólio (MG). (A) AAG-UFU 5591 (SVL 21.2 

mm); (B) AAG-UFU 5590 (SVL 21.1 mm); (C) AAG-UFU 5598 (SVL 22.7 mm). (D-

G): Vocal repertoire of topotypes of Ololygon pombali: (D) Spectrogram (above) and 

respective oscillogram (below) of a call Type A (assumed as the advertisement call); (E) 

Oscillogram detailing the last three short squawk-like notes in the red brackets of (D); 

(F) Oscillogram depicting an extensive call; (G) Spectrogram (above) and respective 

oscillogram (below) of the other two notes in the specie‟s vocal repertoire: a click-like 

note (delimited by the red bracket) followed by a long squawk-like note. Sound files = 

(D-F) Ololygon_pombaliCapitólioMG16aDLB_AAGm671; (G) 

Ololygon_pombaliCapitolioMG11dDLB_AAGm671. See Appendix for further 

information on sound files. 
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13 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). 

 

 


