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RESUMO
Teixeira, B. F. da V. (2018). Caracterização acústica de populações e espécies de Dendropsophus

do grupo de Dendropsophus microcephalus (Anura, Hylidae): implicações taxonômicas e
distribucionais. Tese de Doutorado, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto,
Departamento de Biologia, Universidade de São Paulo.
Na tese, tendo os anuros do grupo de Dendropsophus microcephalus como modelo,
analisamos o canto de anúncio e a morfologia de populações e espécies do grupo, buscando
aumentar o conhecimento sobre essas espécies, em um contexto de taxonomia integrativa. No
primeiro capítulo, “Revisão taxonômica de Dendropsophus nanus e D. walfordi”, buscamos
avaliar taxonomicamente a validade de D. walfordi em relação a D. nanus, uma vez que essas
espécies vêm sendo alvo discussões taxonômicas devidos às semelhanças morfológicas e falta de
dados acústicos para elucidação dessa questão. Nossas análises mostram que os cantos de D.
nanus e D. walfordi são distintos e que D. walfordi deve permanecer como uma espécie válida.
No segundo capítulo, “Revisão acústica das espécies grupo de Dendropsophus decipiens com o
reconhecimento de uma nova espécie da Mata Atlântica”, nós revisamos a morfologia e o canto
de anúncio de D. decipiens, D. haddadi, D. oliveirai e D. berthalutzae, e caracterizamos uma
população do município de Sooretama, estado do Espírito Santo, que representa uma espécie
ainda não descrita. Essa última pode ser facilmente diagnosticada das outras quatro espécies mais
proximamente relacionadas a partir de seu canto de anúncio com padrão de emissão de notas
completamente diferente de todas as outras espécies do grupo de D. microcephalus. No terceiro
capítulo, “Canto de anúncio de três de espécies de Dendropsophus sem grupo de espécies
definido: D. tintinnabulum, D. haraldschultzi e D. leali” o objetivo é caracterizar acusticamente
essas três espécies, colaborando para o detalhamento acústico delas. Nós também detalhamos a
morfologia de D. tintinnabulum e D. leali a fim determinar a qual grupo essas duas espécies
devem ser incluídas. Nossos resultados demonstram que D. tintinnabulum compartilha mais
características com o grupo de D. microcephalus, que D. haraldschultzi apresenta padrão de
coloração e morfologia que não permitem, nesse momento, alocar essa espécies em nenhum dos
grupos de Dendropsophus e que D. leali compartilha características de canto e morfologia com as
espécies do grupo de D. minutus. E por fim, no quarto capítulo, nós desenvolvemos uma análise
acústica detalhada de 21 espécies do grupo de D. microcephalus. Para algumas dessas espécies
nós apresentamos dados de mais de uma população. O objetivo é apresentar caracterizações

7

acústicas de populações e espécies do grupo de D. microcephalus que ocorrem no Brasil
avaliando padrões zoogeográficos, variações intraespecíficas e identidades taxonômicas. Nossas
avaliações sugerem que D. rhea é sinônimo júnior de D. jimi uma vez que as variações presentes
nas populações envolvidas nesse estudo não apresentam caracteres que permitam diagnoses entre
essas espécies. Verificamos de D. cruzi apresenta uma grande variação na frequência dominante
de seu canto de anúncio, o que representa uma variação ainda não reportada no grupo de D.
microcephalus, mas a caracterização morfológica não permite a diferenciação dessas populações,
demonstrando que mais estudos, principalmente envolvendo análises genéticas, são necessários
para o entendimento taxonômico dessas populações. Nossos resultados para todas as espécies e
populações analisadas representam estudo um abrangente do grupo de D. microcephalus em
contexto de taxonomia integrativa.

Palavras-chave: Anura. Bioacústica. Biodiversidade. Grupo de Dendropsophus microcephalus.
Taxonomia.
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ABSTRACT

Teixeira, B. F. da V. (2018). Acoustic characterization of population and species of
Dendropsophus of the Dendropsophus microcephalus Group: taxonomic and zoogeographic
implications. Tese de Doutorado, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto,
Departamento de Biologia, Universidade de São Paulo.

In this thesis, having the Dendropsophus microcephalus group anurans as a biological model, we
analyzed the advertisement calls and morphology of populations and species of this group,
seeking for increase the knowledge about those species, in integrative taxonomic context. In the
first chapter, "Taxonomic review of Dendropsophus nanus and D. walfordi", we evaluated the
validity of D. walfordi in relation to D. nanus, once those species are frequently subject of
taxonomic doubts questioning the D. walfordi synonymy in relation to D. nanus due to the great
morphological similarity and lack of conclusive data related to the advertisement calls of these
species. In the second chapter, "Acoustic and morphological evaluation of the Dendropsophus
decipiens Group with the recognition of a new species from Atlantic Forest", we reviewed the
morphology and the advertisement calls of D. decipiens, D. haddadi, D. oliveirai and D.
berthalutzae, and we characterized a population from the municipality of Sooretama, state of
Espírito Santo, which represents a species not yet described. The latter can be easily diagnosed of
the four other closely related species from its call with a completely different pattern of emission
of note from all other species in the D. microcephalus group. In the third chapter, “Advertisement
call of three species of Dendropsophus with species group undefined: D. tintinnabulum, D.
haraldschultzi e D. leali” the purpose is characterize the call and morphology of those species in
order to determine wich group of Dendropsophus those species should be included. Our results
demonstrated that D. tintinnabulum shares more traits with the species of of the D. microcephalus
Group, that D. haraldschultzi shows pattern of coloration and morphology that do not allow us, at
that moment, to allocate this species in any of the groups of Dendropsophus and that D. leali
shares characteristics of call and morphology with the species of the D. minutus Group. And
finally, in the fourth chapter, we developed a detailed acoustic analysis of 21 species of the of D.
microcephalus Group. For some of these species we present data from more than one population.
The aim is to present acoustic characterizations of populations and species of the D.
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microcephalus Group that occur in Brazil evaluating zoogeographic patterns, intraspecific
variations and taxonomic identities. Our evaluations suggest that D. rhea is a junior synonym of
D. jimi since the variations present in the populations involved in this study do not present
characters that allow diagnoses between those species. We verified that D. cruzi presents a great
variation in the dominant frequency of its call, which represents a variation not yet reported in the
D. microcephalus Group, but the morphological characterization does not allow the
differentiation of those populations, demonstrating that more studies, mainly involving genetic
analyzes, are necessary for the taxonomic understanding of these populations. Our results for all
species and populations analyzed represent a comprehensive study of the D. microcephalus
Group in the context of integrative taxonomy.

Keywords: Anura. Bioacoustics. Biodiversity. Dendropsophus microcephalus group. Taxonomy.
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INTRODUÇÃO GERAL
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1 INTRODUÇÃO
Vários grupos de animais compartilham a capacidade de emitir sinais sonoros em
contextos de interação social. No grupo Anura as vocalizações ocorrem principalmente em
contextos reprodutivos e territoriais. As vocalizações são produzidas principalmente pelos
machos. Os cantos de anúncio (sensu Duellman e Trueb 1994), principal tipo de emissão nesse
grupo, têm a função de atrair as fêmeas e sinalizar a ocupação de um território pelos machos
(Duellman e Trueb 1994; Gerhardt e Ruber 2002; Wells 2007).
Entre os Anura, em geral, o canto de anúncio, é um atributo único de cada espécie, tendo,
portanto, importância no reconhecimento específico (Duellman e Trueb 1994; Searcy e Anderson
1986; Gerhardt e Ruber 2002) atuando como fator pré-zigótico de isolamento reprodutivo e tendo
papel potencial em eventos de especiação (Blair 1958; Martof 1961; Duellman e Trueb 1994;
Searcy e Anderson 1986; Ryan et al. 1990; Ryan e Rand 1993). A importância do canto de
anúncio como mecanismo de isolamento reprodutivo foi extensivamente documentado na
literatura (Blair 1955, 1958; Fouquette 1960; Littlejohn 1965) e o estudo desse tipo de
vocalização tem contribuído na determinação da identidade das espécies (e. g. Kwe, 2007;
Angulo e Reichle 2008; Padial et al. 2008; Carvalho e Giaretta 2013). Além da importância
taxonômica, as emissões sonoras de anuros representam base de dados potenciais em estudos
comparativos, como, por exemplo, no entendimento de padrões e processos evolutivos em
diferentes níveis taxonômicos e mesmo como dados adicionais e em testes a posteriori da
robustez de topologias (Cocroft e Ryan 1995; Erdtmann e Amézquita 2009).
Como presentemente definido, o gênero Dendropsophus Fitzinger atualmente
compreende mais de 100 espécies distribuídas do sul da Argentina/Uruguai ao sul do México,
que estão divididas essencialmente em nove grupos (Frost 2018, Faivovich 2005):
Dendropsophus do grupo de D. gr. columbianus, D. gr. garagoensis, D. gr. labialis, D. gr.
leucophyllatus, D. gr. marmoratus, D. gr. microcephalus, D. gr. minimus, D. gr. minutus e D. gr.
parviceps (Faivovich 2005). O grupo de D. microcephalus é formado por aproximadamente 40
espécies (Frost 2018) que se distribuem do sul do México até a Argentina. Esse grupo foi
originalmente definido em bases morfológicas por Duellman e Fouquette (1968) e,
posteriormente, seu monofiletismo foi corroborado através de dados moleculares (Faivovich et.
al. 2005; Pyron e Wiens 2011), mas a posição filogenética de alguns subgrupos constituintes
ainda é controversa (Pyron e Wiens 2011; Fouquet et al. 2011; Medeiros et al. 2013).
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Algumas propostas filogenéticas envolvendo espécies do grupo de D. microcephalus
estão disponíveis (Pyron e Wiens, 2011; Medeiros et al. 2013), mas muitas espécies ainda
apresentam relações pouco definidas ou incertas. A maioria das espécies desse grupo teve seu
canto de anúncio descrito. Apesar da falta de uma revisão acústica para o grupo pode-se
reconhecer um padrão geral para as variáveis estruturais, temporais e espectrais. Alguns padrões
de emissão de notas parecem existir: i) cantos compostos por apenas um tipo de nota emitidas
isoladamente ou em sequências, como encontrado em: D. bipunctatus (Abrunhosa et. al., 2001),
D. branneri (Nunes et. al., 2007), D. cachimbo (Teixeira e Giaretta 2015); D. cruzi (Pombal Jr. e
Bastos, 1998), D. haddadi (Ruas et. al., 2012), D. jimi (Martins e Jim, 2004), D. minusculus
(Tárano et. al., 2010), D. oliveirai (Santana et. al., 2011), D. rechlei (Moravec et al., 2008), D.
rubicundulus (Cardoso e Vielliard 1985; Teixeira e Giaretta 2015), D. sanborni (Martins e Jim
2003), D. tritaeniatus (Teixeira; Zaracho e Giaretta 2013), D. werneri (Lingnau e Bastos 2003) e
D. shiwiarum (Ortega-Andrade et. al. 2013); ii) canto composto por apenas um tipo de nota
emitida apenas isoladamente, como em: D. pseudomeridianus (Caram 2014); e iii) cantos
compostos de uma nota longa seguida por uma sequência de notas curtas, como em: D.
anataliasiasi (Teixeira e Giaretta 2015), D. gryllatus (Duellman, 1973), D. juliani (Moravec et.
al., 2006); D. joanae (Köhler e Lötters, 2001), D. microcephalus (Duellman, 1970), D. nanus
(Martins e Jim, 2003), D. phlebodes (Schwartz e Wells, 1984), D. rhodopeplus (Duellman, 1972),
D. robertmertensi (Duellman 1970) e D. sartori (Duellman 1970).
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2 OBJETIVOS
Nessa tese, buscamos no primeiro capítulo avaliar taxonomicamente a validade de D.
walfordi em relação a D. nanus, uma vez que essas espécies vêm sendo alvo discussões
taxonômicas devidos às semelhanças morfológicas e falta de dados acústicos para elucidação
dessa questão. No segundo capítulo revisamos a morfologia e bioacústica das quatro espécies que
compõem o subgrupo de D. decipiens e reconhecemos como não descrita uma espécie
proximamente relacionada ao subgrupo mencionado. O objetivo do terceiro capítulo é
caracterizar acusticamente D. tintinnabulum, D. haraldschultzi e D. leali, colaborando para o
detalhamento acústico dessas espécies. Também detalhamos a morfologia de D. tintinnabulum e
D. leali a fim determinar a qual grupo essas duas espécies devem ser incluídas. Por fim, no quarto
capítulo, nós avaliamos acústicamente todas as outras espécies do grupo de D. microcephalus que
ocorrem no território brasileiro e foram coletadas por nós. Nesse capítulo, objetivamos contribuir
com a taxonomia do grupo avaliando a eventual existência de diversidade críptica (riqueza de
espécies) de populações e espécies mal definidas.
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CAPÍTULO 1
Revisão taxonômica de Dendropsophus nanus (Boulenger 1888) e D. walfordi
(Bokermann 1962) (Anura, Hylidae)
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1 INTRODUÇÃO
As espécies do gênero Dendropsophus estão distribuídas pela região neotropical e são
reconhecidas por apresentarem grande diversidade de formas no grupo dos Anura. O grupo de D.
microcephalus representa um grande desafio taxonômico devido à alta similaridade entre
algumas espécies, variação morfológica intraespecífica e pouco conhecimento a cerca de várias
espécies, fatores que muitas vezes impede a diagnose morfológica entre algumas espécies quando
se analisa uma série de poucos indivíduos ou espécimes preservados há muito tempo.
Dendropsophus nanus foi descrito por Boulenger (1889) de Resistência, Argentina. Tem
distribuição é conhecida para Brasil, Suriname, Guiana Francesa, Bolívia, Argentina e Paraguai
(Frost 2018). Apesar de sua ampla distribuição, poucas populações dessa espécie são bem
caracterizadas morfologicamente na literatura (Cei 1980; Langone e Basso 1995). Breves
descrições do canto de anúncio dessa espécie foram fornecidas por Barrio (1967), Basso, Peri e
diTada (1985) e Marquez, De la Riva e Bosch. (1993). Mais recentemente, Martins e Jim (2003)
reconhecem que o canto de D. nanus é composto por dois tipos de notas que diferem em duração
e número de pulsos. O canto da população topotípicas foi descrito por Teixeira, Zaracho e
Giaretta (2016), apresentando valores semelhantes aos de Martins e Jim (2003) para variáveis
temporais e espctrais. Dendropsophus walfordi foi descrito por Bokermann (1962) do município
de Costa Marques, estado de Rondônia e tem distribuição conhecida para a bacia amazônica
(Frost 2018), mas dados morfológicos só são conhecidos para a localidade tipo.
Estudos genéticos envolvendo espécies do grupo de D. microcephalus apresentaram a
parafilia de D. nanus em relação a D. walfordi (Medeiros et al. 2013; Fouquet et al. 2014). Lutz
(1973) considerou essas espécies sinônimas e Langone e Basso (1987) reconheceram que as duas
espécies podem apresentar mesmo padrão de coloração dorsal.
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2 OBJETIVOS
Nesse capítulo os objetivos são:
a) avaliar a validade de D. walfordi em relação a D. nanus usando análises morfológicas
e acústicas em um contexto de taxonomia integrativa;
b) descrever o canto de anúncio de D. walfordi da localidade tipo e outras cinco
localidades além de apresentar dados morfológicos/morfométricos para todas as
populações analisadas;
c) descrever o canto de anúncio e caracterizar morfológica/morfométricamente nove
populações de D. nanus distribuídas pelo brasil e da localidade tipo (Argentina).
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5 DISCUSSÃO
Os valores aqui apresentados para o canto de anúncio de D. nanus estão de acordo com os
descritos por Martins e Jim (2003) para uma população do Município de Botucatu, Estado de São
Paulo, Brasil. Embora Basso et al. (1985) (cantos da Argentina) e Marquez et al. (1993) (cantos
da Bolívia) não reconheceram dois tipos diferentes de notas no canto de D. nanus, os valores
apresentados por nós englobam os apresentados por esses autores para características espectrais e
temporais.
Aqui descrevemos, pela primeira vez, o canto de anúncio de D. walfordi da localidade de
tipo. De la Riva, Marquez e Bosch (1997) apresentaram uma descrição do canto de D. walfordi
da Bolívia (próximo ao Rio Guaporé) como sendo composto por uma nota curta (duração média
de 38 ms) (D. walfordi de Costa Marques = 16 ms) formada por cinco pulsos em média (de 4 a 7
pulsos) e frequência dominante variando de 3.400-4.400 Hz. Os valores apresentados por esses
autores para duração das notas são mais compatíveis com os valores apresentados aqui para D.
nanus. Isso poderia representar uma variação populacional no canto de D. walfordi (considerando
a proximidade entre as localidades), ou que essa população poderia na verdade representar D.
nanus e os autores não reconheceram os dois tipos de notas no canto, como em Basso, Peri e
diTada (1985) e Marquez, De la Riva e Bosch. (1993) para populações de D. nanus da Bolívia.
Os cantos de anúncio de D. nanus e D. walfordi são claramente diferentes no que diz
respeito às diferenças no envelope dos pulsos das notas do canto. O canto de D. nanus apresenta
diferença entre os envelopes de pulsos (formato dos pulsos) das notas “A” e “B”. Em D. walfordi
não existe diferença entre os envelopes das notas longas ou curtas. Por esse motivo decidimos
não classificar esse canto como sendo composto por dois tipos de notas, como em D. nanus. As
diferenças entre notas “A” e “B” em D. nanus são claramente reconhecíveis ao ouvido humano,
assim como é reconhecível a diferença entre os cantos de D. nanus e D. walfordi. Ao ouvido
humano o canto de D. walfordi é muito similar ao de D. rubicundulus (Reinhardt e Lütken 1862),
espécie que possui canto composto por apenas um tipo de nota (Teixeira e Giaretta 2015).
Cantos compostos por um tipo de nota, mas com a presença de notas longa e curtas, como
descritas aqui para D. walfordi, foram apresentados anteriormente para D. joannae (Köhler &
Lötters, 2001) e D. juliani (Moravec et al. 2006). No grupo de D. microcephalus, outras sete
espécies têm seus cantos de anúncio descritos como compostos de dois tipos de notas (A e B): D.
anataliasiasi (Teixeira & Giaretta 2015), D. gryllatus (Duellman 1973), D. microcephalus

21

(Duellman 1970), D. rhodopeplus (Duellman 1972), D. phlebodes, D. robertmertensi e D. sartori
(Duellman 1968).
Em algumas espécies como Afrixalus brachycnemis Boulenger 1896, os dois
componentes do canto nem sempre são produzidos em sequência. Os machos geralmente
produzem apenas um componente por longos períodos de tempo (Backwell, 1988). Outras
espécies possuem mais de duas notas no canto de anúncio, o que pode representar um conjunto
gradual de sinais, conforme relatado por Smith & Roberts (2003) para Litoria adelaidensis Gray,
1841. Presumivelmente, cantos com duas notas e cantos graduais evoluíram a partir de um canto
simples (com um tipo de nota) mais de uma vez e em diferentes grupos por oferecem vantagens
adicionais na comunicação. Em alguns casos (Littlejohn e Harrison 1985; Narins & Capranica
1978), o macho é capaz de modificar seletivamente a frequência de emissão dos diferentes tipos
de notas em diferentes contextos sociais (Arak 1983), a fim de maximizar a eficiência na
comunicação (Backwell 1988).
Narins e Capranica (1978) e Littlejohn e Harris (1985) demonstraram que os cantos de
Eleutherodactylus coqui Tomas, 1966 e Geocrinia victoriana (Boulenger, 1888), compostos por
dois tipos de notas, transmitem mensagens separadas para machos e fêmeas. Enquanto a primeira
nota do canto transmite mensagens para os machos, a segunda nota transmite mensagens para as
fêmeas. Experiências semelhantes nunca foram realizadas para testar a funções dos dois tipos de
notas em espécies do grupo de D. microcephalus. No entanto, vários experimentos foram
realizados para avaliar as interações acústicas intra e interespecíficas entre as espécies sintópicas
D. ebraccatus (Cope, 1974), D. microcephalus (Cope, 1886) e D. phlebodes (Stejneger, 1906)
(Schwartz e Wells, 1984a, b, Schwartz, 1987, Wells e Schwartz 1984, Wells e Greer 1981). Os
resultados demostraram que machos isolados emitem notas longas introdutórias, quando em coro
(em interações intra e interespecíficas), os machos acrescentaram notas secundárias e/ou
agressivas ao canto como resposta às interações entre machos. As fêmeas preferem cantos
complexos (compostos por dois tipos de notas) em vez daqueles compostos apenas por notas
introdutórias, mesmo que esses cantos complexos sejam compostos de notas agressivas seguidas
por notas secundárias (Schwartz e Wells, 1984a, b, Wells e Schwartz, 1984, Schwartz 1987).
Wells e Greer (1981) sugerem que a nota introdutória provavelmente tem função principal de
atração das fêmeas em D. ebraccatus.
O canto de corte emitido pelos machos de D. nanus (Teixeira, Zaracho e Giaretta 2016) é
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composto por notas semelhantes às notas A do canto de anúncio, concordando com a afirmação
de que as notas introdutórias (notas A) provavelmente tem função principal de atração das fêmeas
para D. ebraccatus (Wells e Greer 1981).
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6 CONCLUSÕES
Nossos resultados apresentam que não existem caracteres morfológicos diagnósticos entre
D. nanus e D. walfordi, mas que essas espécies possuem cantos de anúncio distintos. Baseado nas
claras diferenças acústicas entre os cantos de D. nanus e D. walfordi, nós consideramos D.
walfordi como espécie plena. Baseado na distribuição dos espécimes analisados aqui, nós
restringimos a distribuição de D. nanus para formações de áreas abertas na América do Sul (ex.
Cerrado e Chaco) e D. walfordi para áreas da bacia amazônicas.
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CAPÍTULO 2
Revisão acústica das espécies grupo de Dendropsophus decipiens (Anura, Hylidae) com o
reconhecimento de uma nova espécie da Mata Atlântica
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1 INTRODUÇÃO
O grupo de Dendropsophus microcephalus (Faivovich et al. 2005) abriga cerca de 40
espécies distribuídas pela América do Sul e Central (Frost 2018). As semelhanças entre D.
berthalutzae, D. oliveirai, D. decipiens e D. haddadi fez com que essas espécies fossem
historicamente reunidas no subgrupo fenético de D. decipiens cujo monofiletismo, porém, nunca
foi testado. Análises moleculares posicionam D. berthalutzae no grupo de D. microcephalus
(Faivovich et al. 2005). Adultos de D. decipiens (Lutz 1925), D. haddadi (Bastos e Pombal 1996)
e D. oliveirai (Bokermann 1963) compartilham semelhanças na morfologia, coloração e canto de
anúncio (Bokermann 1963; Bastos e Pombal 1996; Santana; Mesquita; Guarda, 2011; Ruas et al.
2012). Dendropsophus berthalutzae (Bokermann 1962), D. oliveirai e D. decipiens tem girinos
parecidos em padrão de coloração, formato do corpo e morfologia bucal (Pugliese et al. 2000).
Essas quatro espécies parecem também compartilhar o hábito de oviposição em folhas
penduradas sobre corpos d’água (Faivovich et al. 2005).
D. berthalutzae é descrito de Paranapiacaba, município de Santo André, estado de São
Paulo e tem distribuição conhecida para áreas de Mata Atlântica nos estados do Paraná, São
Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. D. decipiens é descrito do estado do Rio de Janeiro e tem
distribuição que se extende para o norte pela costa brasileira até o estado de Pernambuco.
Dendropsophus oliveirai foi descrito de Maracás na Bahia e tem distribuição também conhecida
para Paraíba e Rio Grande do Norte. D. haddadi foi descrito de Conceição da Barra no Espírito
Santo e tem distribuição conhecida pela costa do nordeste até o estado do Pernambuco (Frost
2018, Santana et al 2011).
Todas as espécies do grupo de D. decipiens possuem cantos de anúncio descritos em
literatura (Santana; Mesquita; Guarda, 2011; Ruas et al. 2012, Forti, Mendes e Bertoluci 2012,
Moura, Lacerda e Feio 2012). Dendropsophus berthalutzae tem duas descrições de canto, ambas
publicadas em 2012. Forti, Martins e Bertoluci (2012) descrevem o canto como sendo composto
por um tipo de nota pulsada. Moura, Lacerda e Feio (2012) descrevem o canto de D. berthalutzae
como composto por dois tipos de notas. Nós coletamos cantos e espécimes de D. berthalutzae de
três localidades (incluindo a localidade tipo - Paranapiacaba, Santo André, São Paulo) a fim de
melhor compreender o repertorio vocal dessa espécie.
Nesse capítulo, também apresentamos dados acústicos de D. oliveirai da localidade tipo
(Maracás, BA), de D. decipiens de Duas Barras (RJ) e de D. haddadi do município de Santa
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Teresa (parte da série tipo de D. haddadi é dessa localidade) e comparamos nossos dados com
descrições anteriores. Por fim, descrevemos uma espécie de Dendropsophus do Espírito Santo
que apresenta morfologia e padrão de coloração semelhante aos de D. decipiens, D. haddadi e D.
oliveirai, mas com canto de anúncio único dentro do grupo de D. microcephalus.
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2 OBJETIVOS
Os objetivos desse capítulo são: 1) com base em novos dados originais descrever os
cantos de anúncio de D. berthalutzae, D. oliveirai, D. decipiens e D. haddadi e revisar suas
caracterizações da literatura, além apresentar dados morfológicos/morfométricos e de coloração
inéditos sobre essas espécies; 2) definir a identidade taxonômica de uma população de
Dendropsophus do Espírito Santo que se assemelha a D. oliveirai, D. decipiens e D. haddadi em
morfologia e coloração, porém difere em canto.
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5 DISCUSSÃO
O canto de anúncio de Dendropsophus berthalutzae apresentado aqui engloba os valores
apresentados para variáveis temporais e espectrais das duas descrições anteriores (Forti et al.
2012; Moura et al 2012). Forti et al. (2012) descreveram o canto de D. berthalutzae de cinco
localidades, incluindo a localidade de tipo, como sendo composto por um tipo de nota com uma
ampla faixa de valores para duração da nota (10 ms a 96 ms). As notas são compostas por pulsos
que variam em número de 1 a 6 e a frequência dominante está em torno de 4000 Hz. Moura et al.
(2012) apresentaram o canto de D. berthalutzae como sendo composta por dois tipos de notas que
variam em duração (nota A: 23,0-46,8 ms, média 31,8; nota B: 10,3–22,3 ms, média 15.1) e
número de pulsos (nota A: 23,0–46,8, média 9,1, nota B: 2–4, média 3), mas com taxa de
repetição de pulsos (nota A média: 291; nota B média: 276) e frequência dominante (em torno de
4600 Hz) semelhantes. Neste estudo Moura et al. (2012) detectaram que as notas A podem ser
emitidas isoladamente, mas as notas B são emitidas apenas em série após uma nota A, como em
outras espécies do grupo D. microcephalus (Schwartz e Wells, 1985; Köhler e Lötters 2001;
Martins e Jim 2003; Teixeira e Giaretta 2015)
Os cantos de D. berthalutzae aqui analisados apresentaram diferentes padrões de emissão
de notas entre os indivíduos. As notas podem ser emitidas em séries ou isoladas com o número de
pulsos por nota variando de 1 a 5. O padrão mais comum i) apresenta a primeira nota de uma
sequência com maior número de pulsos do que as suas sucessoras, as notas sucessoras era mais
frequentemente compostas por apenas um pulso; ii) notas que diminuem em número de pulsos de
acordo em que são emitidas; iii) sequências compostas por notas formadas por apenas um pulso,
iv) notas que aumentam em número de pulsos à medida em que são emitidas; e v) uma nota de
canto agressivo sempre seguido por notas compostas por apenas um pulso.
É importante notar que as notas identificadas como notas A (7 – 12 pulsos) em Moura et
al. (2012) são similares às notas identificadas aqui como notas agressivas (6 – 18 pulsos), mas
não apresentam diferenças nas modulações de amplitudes e taxa de repetição dos pulsos, como
apresentado aqui para os cantos agressivos quando comparados com cantos de anúncio.
Os valores para variáveis temporais e espectrais apresentados aqui estão de acordo com os
apresentados por Abrunhosa et al. (2001) para o canto de D. decipiens da localidade de
Saquarema (RJ). Esses autores não apresentam o padrão de notas emitidas em sequências que
aumentam em número de pulsos, padrão muito evidente nas nossas gravações. Essa é a primeira
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vez que esse padrão é descrito para espécies do grupo de D. microcephalus, notando que ele
também está presente em Dendropsophus sp. nov..
O canto de anúncio de D. haddadi aqui descrito é essencialmente igual ao apresentado por
Ruas et al (2012) para duas populações do interior da Bahia, com diferenças apenas no intervalo
em que as notas em sequências são emitidas. Ruas et al (2012) cita que as notas emitidas em
sequências são separadas por intervalos de 33,7 ± 18,01 s (12,2–84,45, N = 48), nossos intervalos
entre notas em sequência variam de 90 a 296 ms (média 153 ms; DP = 9,9; N = 74).
O canto de D. oliveirai descrito por Santana et al. (2011) é essencialmente igual ao aqui
apresentado. Uma diferença entre as duas descrições é que Santana et al. (2011) não relata a
presença de intervalos entre pulsos das notas. De qualquer forma, examinando os originais
daquele trabalho conclui-se que que o canto descrito por eles é muito parecidos com os de
topótipos de D. oliveirai.
Dendropsophus sp. nov. é mais similar a D. decipiens, D. haddadi e D. oliveirai em
morfologia e padrão de coloração, sendo algumas vezes difícil diferenciar essa espécies a partir
de uma série com poucos indivíduos ou espécimes preservados devido a grande variação
intraespecífica. Essas espécies são facilmente diferenciadas por características do canto de
anúncio, inclusive ao ouvido humano.
Aqui nós revisamos os cantos de anúncio de D. berthalutzae, D. oliveirai, D. decipiens e
D. haddadi e apresentamos características inéditas para esses cantos. Também apresentamos
dados morfológicos/morfométricos e de coloração inéditos sobre essas espécies. Demonstrando
como a revisão de descrições antigas ou pouco detalhadas é importante para detalhamento das
espécies. Com a descrição de Dendropsophus sp. nov. demonstramos mais uma vez como a
taxonomia integrativa, utilizando-se de cantos de anúncios é uma ótima ferramenta para o
reconhecimento de espécies ainda não descritas (Kwet 2007; Angulo e Reichl, 2008; Padial et al.
2008; Carvalho e Giaretta 2013).
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6 CONCLUSÕES
Como conclusões desse capítulo, apresentamos que todas as espécies do grupo de D.
decipiens possuem cantos de anúncio distintos uns dos outros. Os resultados apresentados aqui
demonstram a grande importância da revisão dos cantos de anúncio para melhor entendimento do
repertório vocal de espécimes, como demonstrado aqui para D. berthalutzae e D. decipiens, e
para o reconhecimento de espécies novas como Dendropsophus sp. nov..
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CAPÍTULO 3
Canto de anúncio de três de espécies de Dendropsophus sem grupo de espécies definido: D.
tintinnabulum (Melin 1941), D. haraldschultzi (Bokermann 1962) e D. leali (Bokermann 1964)
(Anura, Hylidae)
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1 INTRODUÇÃO
O gênero Dendropsophus compreende atualmente mais de 100 espécies (Frost 2018)
divididas essencialmente em nove grupos (Faivovich et al. 2005): D. columbianus, D.
garagoesis, D. labialis, D. leucophyllatus, D. microcephalus, D. marmoratus, D. minutus e D.
parviceps. Dentre as mais de 100 espécies, oito não foram atribuídas a nenhum desses grupos:
Dendropsophus amicorum (Mijares-Urrutia, 1998), D. battersbyi (Rivero, 1961), D. giesleri
(Mertens, 1950), D. grandisonae (Goin, 1966), D. haraldschultzi (Bokermann, 1962), D. stingi
(Kaplan, 1994), D. yaracuyanus (Mijares-Urrutia and Rivero, 2000), D. tintinnabulum (Melin,
1941) e D. bromeliaceus (Ferreira, Faivovich, Beard, and Pombal, 2015).
Dendropsophus tintinnabulum é um espécie amazônica pouco conhecida e raramente
reportada na literatura (Lutz 1973, Azevedo-Ramos and Galatti 2002). Nós tivemos a
oportunidade de coletar essa espécie durante um trabalho de campo realizado proximamente à
localidade tipo dessa espécie: Rio Uaupés, no norte do estado do Amazonas, Brasil. Aqui nós
descrevemos o canto de anúncio de D. tintinnabulum e detalhamos a morfologia externa
baseando-se em espécimes recém-coletados (dados já publicados: Teixeira e Giaretta 2016).
Dendropsophus haraldschultzi foi descrito de Santa Rita do Weill, São Paulo de
Olivença, estado do Amazonas. É uma espécie com distribuição conhecida para a bacia
amazônica (Missassi et al. 2017). Aqui nós apresentamos pela primeira vez a descrição do canto
de anúncio dessa espécie.
Algumas espécies do gênero Dendropsophus possuem posição filogenética ou atribuição
a grupo fenéticos duvidosa. Esse é o caso de D. leali (Bokermann 1964), descrito das margens do
Rio Guaporé, estado de Rondônia, Brasil. Na descrição original, Bokermann apresenta a
semelhança dessa espécie com o grupo de D. minutus. Duellman (1974) considerou D. leali como
pertencente ao grupo de D. leucophyllatus, o que foi desconsiderado posteriormente por De la
Riva e Duellman (1997) a partir do momento em que esses autores reconheceram que espécimes
de D. rossalleni (Goin, 1959) foram identificados como D. leali em Duellman (1974). Köhler e
Lötters (2001) e Faivovich et al. (2005) atribuíram putativamente essa espécie ao grupo de D.
microcephalus. Nós coletamos espécimes e cantos de D. leali da localidade tipo. Nesse capítulo
descrevemos pela primeira vez o canto de anúncio dessa espécie, comparamos morfologicamente
com a série tipo dessa espécie e discutimos sua posição dentro dos grupos de Dendropsophus.
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2 OBJETIVOS
O objetivo desse capítulo é caracterizar acusticamente D. tintinnabulum, D. haraldschultzi
e D. leali, colaborando para o detalhamento acústico dessas espécies. Nós também detalhamos a
morfologia de D. tintinnabulum e D. leali a fim determinar a qual grupo essas duas espécies
devem ser incluídas.
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5 DISCUSSÃO
Características como comprimento rostro-cloacal, formato do corpo, padrões de cores,
olhos grandes e proeminentes e as características do canto de anúncio de Dendropsophus
tintinnabulum são semelhantes àquelas encontradas em ouras espécies do grupo de D.
microcephalus. Com base nessas semelhanças e análises genéticas preliminares dessa espécie,
nós tentativamente atribuímos essa espécie ao grupo de D. microcephalus.
Acusticamente, Dendropsophus tintinnabulum pode ser distinguido da outras espécies
amazônicas do grupo D. microcephalus que possuem cantos compostas por um tipo de nota.
Dendropsophus juliani tem frequência dominante mais baixa (3.300-4.400 Hz vs. 5.484-5.812 Hz
em D. tintinnabulum, Moravec et al 2006). Dendropsophus ozzyi tem frequência dominante mais
alta (9.130-10.136 Hz, Orrico et al 2014). Para as seguintes espécies, o canto pode ser
diferenciado pela duração das notas: D. reichlei 68-112 ms (Moravec et al. 2008); 53 ms para D.
shiwiarum (Ortega-Andrade e Ron 2013); 20-29 ms para D. riveroi (Marquez et al. 1993); de 60116 ms para D. coffea (Kohler et al. 2005), a duração das notas em D. tintinnabulum variam de
10-21 ms. O canto de D. tintinnabulum pode ser diferenciado de D. walfordi pela presença de
uma nota longa seguida por notas mais curtas (apenas um tipo de nota em D. tintinnabulum).
Dendropsophus tintinnabulum foi descrito das margens do Rio Uaupés, nosso registro para o
distrito de Cucuí, no município de São Gabriel da Cachoeira na fronteira entre Brasil, Colômbia e
Venezuela, estende em 200 km a nordeste a distribuição dessa espécie pouco conhecida.
Apesar de ser amplamente distribuídos pela bacia amazônica, com registros para
Colômbia, Venezuela e os estados brasileiros do Amazonas, Pará e Amapá, D. haraldschultzi é
uma espécie com poucos detalhes ecológicos descritos. Aqui, nós descrevemos pela primeira vez
seu canto anúncio com características distintas dos cantos das espécies dos grupos de D.
leucophyllatus (Muniz et al. 2016; Conte et al. 2010; Ohmer et al. 2009), D. marmoratus (Orrico
et al. 2009), D. minutus (Morais et al. 2012), D. columbianus e D. garagoensis (Duellman e
Trueb 1983). O canto de D. haraldschultzi é similar ao canto de D. micros (grupo de D.
parviceps), mas facilmente diferenciado pelas estruturas dos pulsos nas notas e pela frequência
dominante mais baixa em D. haraldschultzi (3.058 a 4.565 Hz) (Forti, Márquez e Bertoluci 2015;
frequência dominante em D. micros = 4488-5452 Hz). O padrão de granulações no dorso de D.
haraldschultzi também se assemelha ao presente em D. micros, mas o padrão de coloração dorsal
é completamente diferente. A partir do padrão do canto de anúncio e coloração dorsal de D.
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haraldschultzi, atualmente, é impossível determinar a qual grupo fenético essa espécie
pertenceria, o que poderia ser determinado com análises filogenéticas que incluam essa espécie.
Bokermann (1964) na descrição original, cita que o canto de D. leali é similar ao canto de
D. nanus (uma espécie do grupo de D. microcephalus), mas na verdade, o canto de D. leali é
muito similar ao de D. minutus (Haddad 1987; Morais et al 2002). O canto de D. minutus foi
descrito pela primeira vez por Haddad (1987) de uma população de Campinas, estado de São
Paulo e pode ser diferenciado por frequências dominantes mais altas nas notas A, B e C (A e C =
4,6 – 4,8 kHz; B = 4,4 – 5,4 kHz) (em D. leali A = 3,7 – 4,2; B = 3,6 – 4,0; C = 4,0 – 4,1).
Devido às semelhanças do canto, padrão morfológico e de coloração dorsal (Kohler e Lotters
2001, Martins e Cardoso 1987, Haddad 1987), nós consideramos que essa espécie deve ser
considerada como pertencente ao grupo de D. minutus.
O histórico de erros de identificação de D. leali é extenso. Duellman (1974) considerou
Hyla leali como indistinguível de Hyla rossaleni, que atualmente é um membro do grupo de D.
leucophyllatus (Duellmann, 1977, Faivovich et al. 2005). De la Riva e Duellman (1997) e
Duellman (2005) reconheceram seus status específico independentes. Nossos dados sobre
morfologia, cor e canto indicam claramente que D. leali não é um membro do grupo D.
leucophyllatus (veja revisões de cantos de espécies do grupo D. leucophyllatus em Dias et al.
(2017) e Carmier et al. (2017)
Possivelmente, inconsciente do grau de semelhança de D. leali com D. minutus, Duellman
(2005) e Gehara et al. (2014) assumem uma ampla distribuição para D. minutus. Sugerimos que
espécimes de populações da Amazônia ocidental atribuídas a D. minutus com (SVL acima de 20
mm), como os da Amazônia, Bolívia, Equador e Peru, podem de fato corresponder a D. leali.
O gênero Dendropsophus representa um grande desafio taxonômico devido a grande
variação intraespecífica presente em algumas espécies, amostragens pequenas, espécies pouco
conhecidas (algumas delas apenas pelas descrições originais) e o pouco entendimento das
relações filogenéticas entre as espécies do gênero. As descrições de cantos de anúncios e revisões
morfológicas de populações das localidades de tipo, como desenvolvido aqui, são especialmente
importantes em contextos taxonômicos a partir do detalhamento das espécies envolvidas e
auxiliam no entendimento das relações interespecíficas das espécies do gênero Dendropsophus.
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6 CONCLUSÕES
Características morfológicas e do canto de anúncio de Dendropsophus tintinnabulum são
semelhantes àquelas encontradas no grupo de D. microcephalus. Com base nessas semelhanças e
análises genéticas preliminares dessa espécie, nós tentativamente atribuímos essa espécie ao
grupo de D. microcephalus.
A pesar das semelhanças do canto de anúncio e padrão de granulação no dorso de D.
haraldschultzi e D. microps, diferenças no padrão de coloração de D. haraldschultzi, quando
comparado com outras espécies do grupo de D. parvices não permitem incluir D. haraldschultzi
nesse grupo, ou em qualquer outro grupo de espécies do gênero Dendropsophus.
A partir das evidentes semelhanças morfológicas, padrão de coloração e canto de anúncio
de D. leali em relação às espécies do grupo de D. minutus, nós consideramos que essa espécie
deve ser incluída nesse grupo.
Os resultados apresentados aqui demonstram a grande importância da descrição dos
cantos de anúncio e revisões morfológicas para o melhor entendimento de relações
interespecíficas de espécies com relações pouco definidas ou incertas.
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CAPÍTLO 4
Caracterização acústica de populações e espécies de Dendropsophus do grupo de D.
microcephalus (Anura, Hylidae): implicações taxonômicas e distribucionais
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1 INTRODUÇÃO
O gênero Dendropsophus Fitzinger atualmente compreende mais de 100 espécies
distribuídas do sul da Argentina/Uruguai até o sul do México. São divididas essencialmente em
nove grupos (Frost 2018; Faivovich 2005): Dendropsophus gr. columbianus, D. gr. garagoensis,
D. gr. labialis, D. gr. leucophyllatus, D. gr. marmoratus, D. gr. microcephalus, D. gr. minimus,
D. gr. minutus e D. gr. parviceps. O grupo de D. microcephalus é formado por aproximadamente
40 espécies (Frost 2018) que se distribuem do sul do México até a Argentina. Esse grupo foi
originalmente definido em bases morfológicas por Duellman e Fouquette (1968) e,
posteriormente, seu monofiletismo foi corroborado através de dados moleculares (Faivovich et.
al. 2005; Pyron e Wiens 2011), mas a posição filogenética de várias espécies ainda é controversa
(Pyron e Wiens, 2011; Fouquet et al. 2011; Medeiros et al. 2013).
O canto de anúncio em anuros tem importância no reconhecimento específico (Duellman
e Trueb, 1994; Searcy e Anderson 1986; Gerhardt e Ruber 2002) por atuar como fator prézigótico de isolamento reprodutivo e tem papel potencial em eventos de especiação (Blair 1958;
Martof 1961; Duellman e Trueb 1994; Searcy e Anderson 1986; Ryan et al. 1990; Ryan e Rand
1993). A importância do canto de anúncio como mecanismo de isolamento reprodutivo é bem
documentado na literatura (Blair, 1955, 1958; Fouquette, 1960; Littlejohn, 1965) e o estudo desse
tipo de vocalização tem contribuído na descrição de novas espécies (e. g. Kwet 2007; Angulo e
Reichle 2008; Padial et al. 2008; Carvalho e Giaretta 2013).
No grupo de D. microcephalus pode-se reconhecer um padrão geral para a estrutura das
notas e para variáveis temporais e espectrais. O canto de anúncio é formado por notas curtas e
pulsadas emitidas isoladamente ou em sequências, com notas sem modulação de frequência. É
possível reconhecer alguns padrões para tipo e emissão das notas: i) cantos compostos por um
tipo de nota emitida isoladamente; ii) cantos compostos por um tipo de nota emitida isoladamente
ou em sequências; iii) cantos compostos de uma nota longa seguida por uma ou mais notas
curtas; e iv) canto composto por notas emitidas em sequências, onde o número de pulsos por nota
aumenta à medida em que as notas são emitidas (Abrunhosa et. al. 2001; Nunes et. al. 2007;
Pombal Jr. e Bastos; 1998, Ruas et. al. 2012; Martins e Jim 2003; Martins e Jim 2004; Tárano et.
al. 2010; Santana et. al. 2011; Moravec et al. 2008; Cardoso e Vielliard 1985; Teixeira et al.
2013; Lingnau e Bastos 2003; Ortega-Andrade et. al. 2013; Duellman 1973; Moravec et. al.
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2006; Köhler e Lötters 2001; Duellman 1970; Schwartz e Wells 1984; Duellman, 1972; ver
capítulo 2 para cantos de D. decipiens e D. sp. nov.).
A maioria das espécies do grupo de D. microcephalus tem seu canto de anúncio descrito,
mas grande parte são descrições antigas e/ou pouco detalhadas. Para as espécies com canto
conhecido, os dados disponíveis são frequentemente provenientes de apenas uma localidade, o
que limita o reconhecimento de eventuais variações intraespecíficas. Por outro lado, várias
espécies desse grupo não têm cantos conhecidos de populações topotípicas, o que é
especialmente importante para avaliações taxonômicas. Entre as espécies do grupo,
Dendropsophus araguaya (Napoli e Caramaschi, 1998), D. cerradensis (Napoli e Caramaschi,
1998), D. rhea (Napoli e Caramaschi, 1999), D. mathiassoni (Cochran e Goin 1970) e D. riveroi
(Cochran e Goin 1970) não possuem cantos descritos.
Nunca foi desenvolvido um estudo abrangente e padronizado a respeito do canto de
anúncio para espécies e populações do grupo de D. microcephalus. Nesse capítulo são
apresentadas descrições de várias espécies desse grupo, muitas de difícil diagnose morfológica,
fator que muitas vezes impede a identificação de espécimes a partir de séries limitadas ou
espécimes preservados.
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2 OBJETIVOS
Nesse capítulo nós desenvolvemos uma análise acústica de 21 espécies do grupo de D.
microcephalus. Para algumas dessas espécies nós apresentamos dados de mais de uma população.
O objetivo é apresentar caracterizações acústicas de populações e espécies do grupo de D.
microcephalus

que ocorrem

no

Brasil

intraespecíficas e identidades taxonômicas.

avaliando padrões

zoogeográficos,

variações
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5 DISCUSSÃO
Os cantos apresentados aqui para D. araguaya, D. cerradensis e D. rhea representam
descrições inéditas para essas espécies. A presença de apenas um tipo de nota compondo o canto
de anúncio, a grande sobreposição de valores nas variáveis temporais e espectrais não permitem o
reconhecimento de caracteres acústicos diagnósticos entre as espécies do complexo de D.
tritaeniatus: D. araguaya, D. cerradensis, D. jimi, D. rhea, D. tritaeniatus. Isso fica claro na
Figura 6, onde o agrupamento dos indivíduos de D. jimi (com mais populações e indivíduos
analisados) engloba os outros agrupamentos para as outras espécies do complexo de D.
tritaeniatus. Os cantos apresentados aqui para D. araguaya, D. cerradensis e D. rheai
representam descrições inéditas para essas espécies.
As descrições originais de D. araguaya, D. cerradensis, D. jimi, D. rhea (Napoli e
Caramaschi 1998, 1999) foram baseadas em espécimes preservados e as diagnoses morfológicas
entres essas espécies é baseada em padrões de linhas dorsais e formato do corpo. Os espécimes
analisados por nós (inclusive a série tipo dessas espécies) apresentam grande variação para
padrões de linhas dorsais e formato do corpo o não permite uma diagnose clara entre essas
espécies. Dendropsophus jimi foi descrito de Botucatu (SP) (conhecida para áreas de cerrado de
São Paulo, Minas Gerais e Goiás) e D. rhea (conhecida apenas para a localidade tipo) foi descrito
de Pirassunga (SP), duas localidades muito próximas. A descrição original dessas espécies não
apresenta uma diagnose robusta entre essas espécies, inclusive os autores não apresentam uma
sessão com a comparação morfológica entre as espécies do grupo de D. microcephalus. Análises
preliminares de divergência genética em colaboração (Lourenço et al. em prep.) entre topotipos
de D. jimi e D. rhea mostraram-se baixas (≤1%). Assim, parece que D. rhea seja um sinônimo
júnior de D. jimi.
A pesar das semelhanças acústicas e morfológicas entre as outras espécies do complexo
de D. tritaeniatus, D. araguaya, D. cerradensis e D. tritaeniatus, são necessários mais estudos
(principalmente de cunho genético) para avaliar a validade dessas espécies em relação a D.
tritaeniatus.
Os valores para o canto de anúncio de Dendropsophus jimi apresentados aqui coincidem
com os previamente descritos por Martins e Jim (2004) para a localidade tipo, Botucatu (SP).
Nossos valores para os cantos de D. elianeae e D. rubicundulus também coincidem com os
apresentados por Martins e Jim (2004) para D. elianeae de Botucatu (SP) e Cardoso e Vielliard

42

(1985) para D. rubicundulus para a localidade tipo de D. rubicundulus (Lagoa Santa, MG).
A pesar de morfologicamente distintos Dendropsophus elianeae e D. rubicundulus
apresentam cantos indistinguíveis, assim como ocorre entre as espécies que compõem o
complexo de D. tritaeniatus. Nossas localidades de coleta para D. rubicundulus e D. elianeae
abrangem ampla área do cerrado brasileiro. Embora mais estudos sejam necessários para
determinar a real distribuição dessas espécies, D. rubicundulus parece estar distribuído no leste,
centro, oeste e norte do cerrado e D. elianeae mais ao sul (Figura 9). Não há registros de
simpatria entre essas duas espécies. Um dos limites de distribuição de D. elianeae é a região da
Serra da Canastra no oeste de Minas gerais. Nós coletamos cantos e espécimes de D. elianeae na
face oeste da serra (voltada para o Rio Grande) e cantos e espécimes de D. rubicunudulus na face
oeste (Vargem Bonita). Estudos futuros em regiões ao norte da Serra da Canastra e ao leste do
Rio Araguari poderiam revelar se essas duas espécies ocorrem em simpatria ou não.
Os valores para as variáveis acústicas de Dendropsophus bipunctatus de Macaé e Duas
Barras (RJ) foram concordantes com os da Bahia, as pequenas diferenças na amplitude de valores
foram atribuídas à variação intraespecífica. Nossos valores estão de acordo com os resultados
apresentados por Abrunhosa et al. (2001) com relação à duração da nota, frequências
fundamentais e dominantes e intervalo entre as notas emitidas em séries. Dendropsophus
bipunctatus foi descrito a partir de uma localidade incerta na Bahia (“Provincia Bahiae”; Spix,
1824), ocorrendo ao longo da região litorânea do Rio de Janeiro à Bahia (Frost, 2018). Nossos
dados acústicos para D. bipunctatus compreendem os limites de distribuição dessa espécie, que
apresenta um canto conservado com pequenas diferenças na amplitude dos valores para variáveis
temporais e espectrais.
Os valores para as variáveis acústicas de Dendropsophus branneri de quatro localidades
estudadas aqui (Andaraí - BA, Ilhéus - BA, Prado - BA e Santa Teresa - ES) estão de acordo com
aqueles descritos por Nunes et al (2007). Os cantos das populações analisadas são essencialmente
similares com pequenas diferenças na amplitude dos valores para variáveis temporais e
espectrais.
Os valores apresentados aqui para o canto de D. cruzi de 15 localidades englobam os
apresentados por Pombal e Bastos (1998) na descrição original dessa espécie. O canto de anúncio
de D. cruzi é similar para todas as populações analisadas, são cantos formados por notas curtas e
agudas ao ouvido humano, mas diferenças na frequência dominante foram encontradas para
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algumas das populações analisadas. Tamanha amplitude para essa varável (4.359 – 7.453 Hz,
variação de 58,5%) nunca foi reportada para outras espécies do grupo de D. microcephalus.
Tessarolo, Maciel e Morais (2016) apresentam um estudo do canto de 10 populações de D. cruzi
do estado do Goiás. Essas populações apresentaram variações na frequência dominante (de 4.380
– 8.190 Hz, variação de 53,5%) similares às apresentadas aqui, mesmo representando uma
abrangência territorial de distribuição menor do que a para as populações tratadas aqui (Minas
Gerais, Goiás, Tocantins e Maranhão).
Kohler et al (2017) apresentam variações intraespecíficas de 3 a 45% na frequência
dominante para 32 espécies de sapos a partir de dados compilados na literatura. O valor de 45% é
para Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799), uma espécie tida como distribuída por toda a
América do Sul (ao leste da Cordilheira dos Andes), com exceção do Equador (Frost 2018). A
grande variação na morfologia e padrão de coloração dos espécimes analisados de D. cruzi não
permite diferenciação entre essas populações. Estudos de cunho genético das populações de D.
cruzi distribuídas pelo cerrado brasileiro são necessários para avaliar a possível presença de
espécies crípticas.
Os cantos de D. branneri e D. cruzi são muito semelhantes, essas espécies emitem cantos
compostos por notas curtas e agudas ao ouvido humano. A estrutura dos cantos e as amplitudes
dos valores para as variáveis temporais e espectrais não permitem diagnose acústica entre essas
duas espécies, mas as análises mostram que o canto de D. branneri apresenta maior duração das
notas e maior número de pulsos por notas quando comparado com canto de D. cruzi para as
diversas populações analisadas (figura 19).
Os valores apresentados aqui para o canto de anúncio de D. meridianus englobam os
valores apresentados por Pombal e Bastos (1998) para uma população de localidade não
especificada, mas provavelmente do estado do Rio de Janeiro (ver espécimes analisados –
Pombal e Bastos 1998). Na breve descrição apresentada por Pombal e Bastos (1998), os autores
não reconheceram diferenças entre notas longas e curtas que compõem o canto dessa espécie,
padrão apresentado aqui.
Dendroposphus microcephalus é uma espécies descrita do Panamá e tem distribuição
conhecida para o sudeste do México, toda a América Central e norte da América do sul. Essa
espécie foi registrada para o município de Espigão d’Oeste por Bernarde (2007), mesma
localidade dos cantos analisados aqui. Descrições anteriores para o canto de D. microcephalus
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foram apresentadas por Duellman (1970) (para América Central), Savage (2002) (para a Costa
Rica) e Tarano (2000) (para a Venezuela). Esses autores descrevem o canto dessa espécie como
formado por uma nota longa seguida de notas curtas, as notas curtas são formadas por dois
grupos de pulsos separados por um pequeno intervalo. Esse estruturação em dois grupos de
pulsos para as notas curtas, não está presente nos cantos analisados aqui, embora as descrições
anteriores apresentem valores que englobam os apresentados aqui para duração das notas, número
de pulsos, duração dos pulsos e frequência dominante. Outra diferença evidente é que as
descrições na literatura citam uma banda de frequência fundamental em torno de 3 kHz, ausente
nos cantos analisados por nós. Tendo em conta essas diferenças, concluímos que os cantos
analisados de Espigão d’Oeste são diferentes dos apresentados para D. microcephalus. Essa e
outras populações amazônicas devem ser estudas mais profundamente para que sua identidade
taxonômica seja definida.
Dendropsophus minusculus foi descrito de Nirgua, Venezuela, e tem distribuição
conhecida para os estados brasileiros da Bahia, Ceará, Pará, Piauí e Roraima. Tarano et al 2010
apresenta uma breve descrição do canto dessa espécie para uma localidade da Venezuela com
valores similares para frequência dominante (os autores não apresentam valores para as outras
variáveis descritas aqui). Essa é a primeira descrição detalhada do canto de anúncio de D.
minusculus.
Os valores para as variáveis acústicas de Dendropsophus pseudomeridianus de Chiador
(MG) foram concordantes com os de Macaé (RJ), com pequenas diferenças na faixa de valores
que atribuímos à variação intraespecífica. O registro para a localidade de Chiador, Minas Gerais,
representa o primeiro registro para o estado. Novos registros estaduais representam uma
informação relevante sob um contexto de conservação, uma vez que amplificam na lista de
espécies do estado e podem estimular atos de conservação por parte das autoridades locais.
Os valores para o canto de D. pseudomeridianus descritos aqui estão de acordo com
aqueles apresentados por Caram et al. (2014) para variáveis temporais e espectrais para uma
população de Guapimirim (RJ). Os autores também apresentam que o canto dessa espécie é
composto por um tipo de nota pulsada emitida sempre isoladamente, diferente de todas as outras
espécies do grupo D. microcephalus que emitem notas isoladas ou em sequências de duas ou
mais notas. A pesar das similaridades, nossos cantos apresentam notas longas mais longas (12–25
ms; média: 17.4 ms) do que as apresentadas por Caram et al. (2014) (8–14 ms; média: 11 ms).

45

Esses autores relatam a presença de outros harmônicos no canto de D. peseudomeridianus,
ausente nas nossas gravações, nós atribuímos essa diferença, com relação aos harmônicos, aos
equipamentos de gravação e as respectivas configurações.
O canto de D. rhodopeplus foi brevemente descrito por Duellaman (1972) para uma
população de Santa Cecília (Equador). Duellman (1972) apresenta valores apenas para duração
da nota (100–220 ms; média: 150), taxa de repetição dos pulsos (200–220 ms; média: 206),
frequência dominante (3925) e frequência fundamental das notas longas (aqui denominadas como
notas A) do canto dessa espécie. Esses valores são ligeiramente diferentes dos descritos aqui para
duração das notas A (80–135 ms; média: 108,2), taxa de repetição dos pulsos (336–400 ms;
média: 367,6), frequência fundamental (2.972–3.445 Hz; média 3245) e frequência dominante
(6.244–7.192 Hz; média: 6.896). É importante notar que em Duellman (1972) a frequência
dominante está no primeiro harmônico e na população analisada aqui a dominante está no
segundo harmônico. De qualquer maneira o canto dessas duas populações é estruturalmente
similar e as variações nos valores para as variáveis são interpretados com variação
intraespecífica. Essa é a primeira descrição detalhada do canto de anúncio de D. rhodopeplus.
Os valores apresentados aqui para (seis populações) de D. sanborni (incluindo a
localidade tipo - San Carlos, Uruguai) estão de acordo com a descrição de Martins e Jim 2003
para uma população de Botucatu (SP). A variação dos valores para essas populações foram
considerados como variação intraespecífica.
Lingnau, Guimarães e Bastos (2004) apresentam uma descrição do canto de D. werneri da
localidade de Morretes (PR). Os autores descrevem o canto como composto por um tipo de nota
emitida isoladamente ou em sequências. Eles também reportam a emissão de cantos compostos
por notas agressivas seguidas de notas do canto de anúncio. A única diferença entre as descrições
é que esses autores não reconheceram que as notas emitidas isoladas ou as primeiras notas das
sequências são mais longas que as outras notas da sequência, mas os valores apresentados por
eles englobam os valores apresentados por nós para as notas longas e curtas.
O canto anúncio de Dendropsophus studerae da localidade de tipo (Quebrangulo - AL)
descrito aqui é bastante semelhante ao da descrição de Napoli et al. (2014) com base em dois
machos de São Sebastião do Passé (BA). Os cantos de D. studerae e D. bipunctatus apresentam
valores que se sobrepõem para variáveis temporais e espectrais, representando outro caso de
espécies morfologicamente distintas, mas com cantos indiscerníveis, assim como D. elianeae e
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D. rubicundulus.
Os espécimes de D. cf. cruzi de Chapada dos Guimarães (MT) são semelhantes a D. cruzi
em canto de anúncio, mas não foram determinados como D. cruzi por apresentar padrão de
coloração marrom escuro esverdeado (varia de amarelo a marrom claro em D. cruzi) e a presença
de uma mancha subocular em alguns indivíduos (ausente em D. cruzi). Outra espécie similar a D.
cruzi mas com manchas suboculares é D. reichlei, uma espécies descrita Manuripi (Bolívia). O
canto de D. cf. cruzi da Chapada dos Guimarães difere do canto de D. rechlei pela duração das
notas (6–12 ms, média: 8,8 em D. cf. cruzi; 68–112 ms; média : 92,6 em D. rechlei) e frequência
dominante (4.406–4.969 Hz, média: 4.698 Hz em D. cf. cruzi; 6212–6634 Hz, média: 6.363 em
D. rechlei. Essa população e outras, que provavelmente habitam essa região, devem ser estudas
mais profundamente estudadas para que sua identidade taxonômica seja definida.
A partir dos dados apresentados aqui, nos capítulos anteriores e presentes na literatura é
possível reconhecer alguns padrões para tipo e emissão das notas: i) cantos compostos por um
tipo de nota emitida isoladamente; ii) cantos compostos por um tipo de nota emitida isoladamente
ou em sequências; iii) cantos compostos de uma nota longa seguida por uma ou mais notas
curtas; e iv) canto de anúncio composto por notas emitidas em sequências, onde o número de
pulsos por nota aumenta à medida em que as notas são emitidas.
O detalhamento do canto de anúncio de diversas espécies que possuíam descrições breves
ou pouco detalhadas demonstra a importância de revisões acústicas para melhor compreensão do
repertorio vocal das espécies envolvidas. Dados acústicos como os apresentados aqui podem ser
úteis para estudos futuros sobre a evolução do canto dentro do grupo de D. microcephalus, como
desenvolvido anteriormente para outros grupos de sapos.
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6 CONCLUSÕES
Nesse capítulo nós apresentamos descrições de cantos inéditas para D. araguaya, D.
cerradensis e D. rhea. Concluímos que esses cantos são essencialmente iguais e que D. rhea
provavelmente representa um sinônimo júnior de D. jimi. Também detalhamos os cantos de
várias espécies que possuíam descrições breves ou pouco detalhadas, demonstrado a importância
de revisões acústicas para melhor compreensão do repertorio vocal das espécies envolvidas.
Apresentamos registros inéditos de distribuição para algumas espécies, contribuindo no
entendimento de padrões zoogegráficos para algumas espécies. Apresentamos cantos de diversas
populações topotípicas, o que é especialmente importante para avaliações taxonômicas.
Por fim apresentamos uma grande revisão acústica das espécies do grupo de D.
microcephalus que ocorrem em território brasileiro. Esses dados podem ser usados em estudos de
diferentes abordagens como taxonomia ou evolução de caracteres acústicos.
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APÊNDICE A - Lista de espécimes analisados
Dendropsophus anataliasiasi: série tipo: MZUSP 74204 (Ex. WCAB 45272); MZUSP-73790
(Ex. WCAB-45373); MZUSP 73788–73789 (Ex. WCAB 45257–45258); TOCANTINS:
Brejinho de Nazaré (topótipos): AAG-UFU 0926–0939; Formoso do Araguaia: ZUEC 10158;
ZUEC 10170–10171; ZUEC 10177–10178; ZUEC 101201; Nova Olinda: MNRJ 73004; MNRJ
66823.
Dendropsophus araguaya: série tipo: MZUSP 66803, MNRJ 17240–14241, MZUSP66796–
66802, MZUSP 66719–66721, MNRJ 66796–66802; topótipos: AAG-UFU 1726–1724, MZUSP
152371–152380.
Dendroposphus berthalutzae: topótipos: AAG-UFU 5031–5038, AAG-UFU 0257–0259; SÃO
PAULO: Ubatuba: AAG-UFU 4425–4426, Salesópolis: AAG-UFU 5410.
Dendropsophus bipunctatus: BAHIA: Ilhéus: AAG-UFU 0240; RIO DE JANEIRO: Macaé:
AAG-UFU 0538–0540, Duas Barras: AAG-UFU 0702–0705, Cachoeiras de Macacu: AAG-UFU
6227; ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa: AAG-UFU 6158–6160.
Dendropsophus branneri: BAHIA: Ilhéus: AAG-UFU 0241–0244, Prado: AAG-UFU 5971–
5973; ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa: AAG-UFU 6161–6163.
Dendropsophus cachimbo: série tipo: MNRJ 17298–17299; MZUSP 21910–21918; MZUSP
21920–21924; PARÁ: Novo Progresso: AAG-UFU 1489–1504; AAG-UFU 1506–1514
(topótipos); CHUNB 13098–13108; CHUNB 34445–34469; CHUNB 40178–40195.
Dendropsophus cerradensis: série tipo: MZUSP 06733, MNRJ 17293, ZUEC 06734–06737;
MATO GROSSO DO SUL: Ribas do Rio Pardo: AAG-UFU 1709–1721.
Dendropsophus cruzi: série tipo: MNRJ 21791–21795; GOIÁS: Silvânia: AAG-UFU 1787–1792,
AAG-UFU 5094–5097, Pirenópolis: AAG-UFU 0335–0339, Uruaçu: AAG-UFU 1009, AAGUFU 1408, Alto Paraíso: AAG-UFU 1331, Minaçu: AAG-UFU 5053, Niquelândia: 5070;
MATO GROSSO: Pontal do Araguaia: AAG-UFU 0218–0227, AAG-UFU 1087–1088, Alto
Garças: AAG-UFU 5715–5717; MINAS GERAIS: Ituiutaba: AAG-UFU 0343–0348, AAG-UFU
0644–0645, Araporã: AAG-UFU 0657–0658, Limeira do Oeste: AAG-UFU 1755–1757;
TOCANTINS: Brejinho de Nazaré: AAG-UFU 0917–0920, Mateiros: AAG-UFU 1987–1995,
Palmas: AAG-UFU 2754–2758, AAG-UFU 3277–3292, MARANHÃO: Carolina: AAG-UFU
2840–2845,
Dendropsophus cf. cruzi: MATO GROSSO: Chapada dos Guimarães: AAG-UFU 1480–1448.
Dendropsophus decipiens: RIO DE JANEIRO: Duas Barras: AAG-UFU 0706–0709;
Dendropsophus elianeae: MINAS GERAIS: Uberlândia: AAG-UFU 1891–1894, AAG-UFU
2294–2296, Sacramento: AAG-UFU 0895–0897, Perdizes: AAG-UFU 1030–1032; MATO
GROSSO DO SUL: Bela vista (topótipos): AAG-UFU 0128–0142, Ribas do Rio Pardo: AAGUFU 0160–0174, AAG-UFU 0655–0656.
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Dendropsophus haddadi: ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa: AAG-UFU 6170–6179, Sooretama:
AAG-UFU 6203–6205.
Dendroposphus jimi: série tipo: MZUSP 21980, MNRJ 2198, MNRJ 21983–21990, MNRJ
21982, MINAS GERAIS: Araporã: AAG-UFU 0653–0654, Delta: AAG-UFU 0559–0562,
Parque Nacional Grande Sertão Veredas: AAG-UFU 1907–1910, Uberlândia: AAG-UFU 2318–
2327.
Dendropsophus meridianus: RIO DE JANEIRO: Manguinhos (topótipos): MNRJ 20761–20775;
Cachoeiras de Macacu: AAG-UFU 6216–6225.
Dendropsophus aff. microcephalus: RONDÔNIA: Espigão d’Oeste: AAG-UFU 5798–5797.
Dendropsophus nanus: ARGENTINA: Resistencia (topótipos): UNNEC 12429–39; BRASIL:
MINAS GERAIS: Araguari: AAG-UFU 0550–0552, Araporã: AAG-UFU 1825–1827, MATO
GROSSO DO SUL: Bela vista: AAG-UFU 0159; TOCANTINS: AAG-UFU 0921–0925; MATO
GROSSO: Cáceres: AAG-UFU 5255–5258; GOIÁS: Guarani de Goiás: AAG-UFU 1962;
RONDÔNIA: Vilhena: AAG-UFU 5268, AAG-UFU 5362–5364.
Dendropsophus oliveirai: série tipo: MZUSP 7359, MZUSP 74146-74148; BAHIA: Maracás:
5673-5679.
Dendropsophus ozzyi: série tipo: MZUSP 154084–154088.
Dendropsophus pseudomeridianus: RIO DE JANEIRO: Macaé: AAG-UFU 0548–0549, AAGUFU 758–760, MINAS GERAIS: AAG-UFU 1103.
Dendropsophus rhea: série tipo: MZUSP 9104, MZUSP 30983–30984, MZUSP 14450–14471,
MZUSP 9105–9113; SÃO PAULO: Pirassununga: topótipos: AAG-UFU 1089–1097.
Dendropsophus rodhopeplus: EQUADOR: Santa Cecília: MZUSP 55812–55821, BRASIL:
Rondônia: Itapuã do Oeste: AAG-UFU 5816–5819;
Dendropsophus rubicundulus: MINAS GERAIS: Lagoa Santa (topótipos): AAG-UFU 0021–
0022, Parque Nacional da Serra do Cipó: AAG-UFU 0030–0044, Vargem Bonita: AAG-UFU
0605, São Gotardo: AAG-UFU 1749–1754, Buritis: AAG-UFU 1754–1768, Curvelo: AAG-UFU
0306, Juatuba AAG-UFU 0327, Parque Nacional Grande Sertão Veredas: AAG-UFU 1895-1906;
Paracatu: AAG-UFU 0647–0650; MATO GROSSO: Cuiabá: 1447–1461; MARANHÃO:
Carolina AAG-UFU 2833–2839; GOIÁS: Guarani de Goiás: AAG-UFU 1953–1961; Silvânia
AAG-UFU 1785–1786, Uruaçu: AAG-UFU 1003–1008, Teresina de Goiás: AAG-UFU 1355–
1379, Padre Bernardo: AAG-UFU 1526–1535; TOCANTINS: Mateiros: AAG-UFU 2149, 2160–
2162; Paranã: AAG-UFU 3293–3305; BAHIA: São Desiderio AAG-UFU 5434–5436.
Dendropsophus sanborni: URUGUAI: MALDONADO: Maldonado: CH-UR 17632–17636,
ZUEC 10073–10077; SAN JOSÉ: Ciudad del Plata: MZUSP 77997–98, MZUSP 78000, MZUSP
78002, MZUSP 78006–78009, MZUSP 78001–78012; CERRO LARGO: Plácido Rosas:
MZUSP 7761–7764; BRASIL: SÃO PAULO: Botucatu: AAG-UFU 1704–1708, Águas da Prata
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AAG-UFU 3526–3527, Itatiba: AAG-UFU 4431; MINAS GERAIS: Poços de Caldas: AAGUFU 4680–4681, AAG-UFU 0001–0002;
Dendropsophus tritaeniatus: MATO GROSSO: Chapada dos Guimarães: AAG-UFU 1467–1474.
Dendropsophus walfordi: série tipo: MZUSP 73652 (ex WCAB 8436), MZUSP 74019–74041,
MZUSP 74424, MZUSP 73653; RONDÔNIA: Costa Marques (topótipos) AAG-UFU 5306–
5327, MZUSP 129903–130122, Itapuã do Oeste: AAG-UFU 5820–5829; Abunã: MZUSP
104496–104503; ACRE: Rio Branco: AAG-UFU 5886–5894, Feijó: AAG-UFU 5894, Cruzeiro
do Sul: AAG-UFU 5903–5906, AMAZONAS: Borba: MZUSP 51199–51212.
Dendropsophus tintinnabulum: AMAZONAS: São Gabriel da Cachoeira: AAG-UFU 3854–
3857, 3882–3884; Tarauacá: MZUSP: 188212–188213.
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ANEXO A – Artigo em que descrevemos o canto de Dendropsophus tritaeniatus de Chapada dos
Guimarães (MT).
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ANEXO B – Artigo em que descrevemos o canto de anúncio das populações topotípicas de D.
rubicundulus, D. cachimbo e D. anataliasiasi e discutimos aspectos taxonômicos que envolvem
essas espécies e outras proximamente relacionas.
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ANEXO C – Artigo no qual descrevemos o canto de anúncio e canto de coorte de D. nanus da
localidade tipo (Resistencia AR).
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ANEXO D – Artigo no qual descrevemos o canto de anúncio de D. tintinnabulum de São Gabriel
da Cachoeira e discutimos sua relação com as espécies do grupo de D microcephalus.
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ANEXO E – Publicações adicionais, não diretamente relacionadas ao tema da tese.
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