
História natural

dos anuros da FIona

Família Bufonidae

Bwfo schneìden S7erner, 1894

Na América do Sul, Bufo schaeiderì âpÍesenta ampla distribuição
geogrâfi.ca (Frost, 2002). É .r-u espécie pertenceÍÌte ao grupo de B.

marìnus, que congrega animais de grande porte, popularmente
denominados sapo-cururu ou sapo-boi. E,m vida, os indivíduos
apÍesentam coloração que varia de castanho-claro a escuÍo. Atrás do

tímpano, estão localizadas as glândulas parotóides, na tíbia estão as

glândulas paracnemis e no dorso espalham-se diversas outras glândulas.

Na Flona de Silvânia, essa espécie não é abundaÍrte durânte a êpoca

reprodutiva e apresenta padrão temporal explosivo. Os machos voca)fzam

na maÍgem ou no interior de poças temporárias e permanentes e, pârâ

conseguir acasalamentos, podem vocaltzar, procurâr ativamente pela
fêmea e/ou deslocat machos jâ em amplexo. O canto de anúncio é

formado por notas simples multipulsionadas (Figura 324), como
também descrito por l(ôhler et aL. (1.997). O amplexo é axiar e a desova

depositada em cordões gelatinosos, em ambientes lênticos, nos quais os

girinos se desenvolvem (Cochran, 1955).

Bufo rubescens A. Lutz, 1925

E,spécie pertencente âo grupo de B. marinus, com ampla
distribuição nas regiões Centro-Oeste e Sudeste (Frost, 2002) e

geraLmente encontrada em ambientes abertos e semi-abertos. Os animais
são de grande porte, porém meÍÌores que os da espécie anterior.
Apresentam âspecto Íugoso com diversas glândulas e observam-se



glândulas parotóides atrás do tímpano, mas a glândula tibial (também
chamada de paracnemis) é ausente. Em vida, o colorido geral do veÍ1tÍe

dessa espécie é avermelhado. Os machos vocaltzayam nas mârgefls ou
no interior de poças temporárias ou permanentes. O seu padrão
reprodutivo também é explosivo. Não foi registrada a vocahzaçáo de

anúncio, a qual está descdta por Haddad et al. (1988). O amplexo é

axilar e os cordões gelatinosos contendo os ovos são depositados
diretamente na âgoa.

Família Dendrobatidae

Colostethus sp.

Essa espécie é rarana Flona de Silvânia e possui pequeno tamanho.

Somente um exemplat foi coletado em armadilhas (baldes) enterradas

no solo (amostragem por pìfall traps com driftfence), em floresta de

galerra. Como outrâs espécies àe Colostethus, deve apresentar reprodução
na estação chuvosa, amplexo axílar, desova depositada em ninhos
terrestÍes e guardados pelos machos (cuidado parental), podendo ou
não ocorrer transporte de girinos pelos pais conforme a espécie (Bourne
et a1.,2001; Juncá et al., 1.994a, 1,994b).

Família Hylidae

Aplastodìscus peruìrìdìs A. Lutz, 1950

Espécie de hjlídeo de tamanho médio e, de acordo com Frost

Q002), com ampla distribuição geogrâlrca nas regiões Sul, Sudeste e

Centro-Oeste do Brasil e na Argentina. Em vida, a coloração do dorso
e dos membros anteriores e posteriores é verde, variando de verde-
claro a verde-escuro. O ventre é mais claro (branco-esverdeado). Os
indiúduos dessa espécie apresentam íris colorida de vermelho e branco.

Quando observados na Flona de Silvânia, vocahzavam em âreas abertas,

empoleirados em ramos de vegetação marginal ou em flotestas de galena,



sempre próximos de riachos com coÍrerìteza fraca. O padrão temporal
reprodutivo é prolongado. O canto de anúncio €€"t" 328) é constitúdo
poÍ uma anica nota, com estrutura harmônica. Uma descdção mais
detalhada do canto davocahzação de anúncio encontrâ-se em Bokermann
(1967a). O modo reprodutivo não foi determinado para os indiúduos
da Flona de Silvânia.

H1 la albopancÍata Spix, 1.824

Esta espécie é bastante comum, apresenta ampla distribuição no
Brasil, porém é úpica do Bioma Cerrado @rost, 2002). De porte médio
a grande para o gênero, esta espécie pertence ao grupo de H. albopunctata.

Caractenza-se por apÍesentar pré-pólex e, em vida, pela presença de

manchas amareladas sobre as superfïcies escondidas do fêmur. Em vida,

ainda, a coloração geral do dotso varia de amarelada a martom.
Indivíduos fotam observados agregando-se ao redor de corpos de

âgta permanentes ftrejos, represas, lagoas) locaüzados em âreas abettas

ou próximos de florestas de galedas, em quase todos os meses do ano

(reprodução prolongada). Os machos de H. albopuncratu vocaltrza.vam a

partir de ramos das vegetações arbustivas ou emergerìtes ou do soio.

Geralmente, os machos cantoÍes vocaltzavam em duetos, ttios ou
quârtetos, com o coÍpo em posição horizontal ou com a cabeça
levemente voltada para ctma. O canto de anúncio (Figura 32C) apresenta

estÍrltuÍa pulsionada, como descrito detalhadameÍÌte por Haddad et al.

(1988), Heyer et al. (1990), De la Riva et al. (1997) e Straneck et al.

(1,993). As desovas são depositadas diretamente na âgaa, em ambientes
lênticos, nos quais os girinos se desenvolvem Livremente.

Í11/a craqì Pombal & Bastos, 1998

E,spécie de pequeno potte p^t^ o gênero, peÍtencente ao grupo
de H. mìcrocephala, que apresenta a Flona de Silvânia como locaüdade-
tipo. O nome especíltco cruqi é em homenagem a Carlos Alberto
Gonçalves da Cruz, pesquisador de anfíbios brasileiros (Pombal &
Bastos, 1998). Cancteriza-se por apresentar cabeça tão larga quanto
longa, tímpano pequeno, pregâ supra umpânica evidente, padrão de

colorido vaitáve7, mas sem faixas lzterais btancas @ombal & Bastos,

1998). Em vida, a coloração dorsal geralmente é marcom, levemente



aveÍmelhado, com um desenho dorsal em forma de X (Pombal &
Bastos, 1998). Indiúduos foram enconttados na Flona durante quase

todos os meses de obsetvação, em gÍande abundância, formando ârenas

de exibição, durante cinco meses, pelo menos. Os machos vocahzavam
sobre ramos da vegetação marginal ou emeÍgente, situados em corpos
de âgaa peÍmanentes ou temporários. O canto de anúncio (Figura 32D)
é formado por uma única nota de estrutura pulsionada. Descrição mais

detalhada encontra-se em Pombal & Bastos (1998). O amplexo é axìJar,

a desova é depositada em folhas e os girinos, após eclosão, desenvolvem

se em água de ambientes iênticos.

H1/a goìana B. Lutz, 1968

Esta espécie é de porte médio p^ïâ. o gênero, peÍtence âo grupo
de H. po!,taenia e 

^ptesent^ 
ar.":lpla distribúção no Brasil Central (Cruz &

Caramaschi, 1 99 8). Em vida, caracteriza-se poÍ apresentar, dotsalmente,

quatro faixas longitudinais de cor creme intercaladas por três faixas

estreitas marrons, pela ausência de apêndice calcâneo, ventre de cor cteme

e região gular esbranquiçada. Na Flona, machos foram observados
vocaüzando, em arerÌas de exibição, desde o solo até 2 m de altura,
sobre gtamíneas e râmos de atbustos, e desde próximo da margem

de corpos de água atê 6 m de distância destes. À reprodução é

prolongada, durante a qual os machos podem st:\zar duas estratégras

reprodutivas para conseguirem acasâ)amentos: a do macho cafltot e 
^do macho satélite. Os locais utilizados como sítios de cantos foram do

substrato até râmos da vegetação emergente ou marginal. Encontraram-
se indivíduos dessa espécie em grande abundância, em quase todos os

meses de observação. O seu canto de anúncio (Fg"." 334) apresenta

estÍuturâ harmônica, como descrito por Guimarães et al. (2001). Os
ovos e girinos dessa espécie são encontrados em ambientes lênticos

Q,utz,1973).

Ílla landìi Burmeister, 1856

Espécie com ampla distribúção nas regiões Sudeste e Centro-
Oeste brasileiras (Frost,2002). Os indiúduos dessa espécie são de grande
porte p^t^ o gêneto, e pertencem âo grupo de H. boans (l\{artins &
Haddad, 1988; Caramaschi & Napoli, no prelo). O nome específico é



homenagem ao naturalista dinamarquês Peter $( Lund, que moÍou em

Minas Gerais, sendo reconhecido como um importante botânico,
zoólogo e paleontólogo. Em vtda, a coloração no dorso é bastante

variaáa,podendo ser amarelada, cinza-claro, mâÍrom ou marÍom-escuro.

A parte inferior dos membros é mais tosada. O ventre é claro, amatelado

e granulado. Apresentam olhos salientes, pupila hortzontal, íris dourada,

cabeça latga, focinho largo e arredondado e tímpano grande. Indivíduos

foram encontrados durante quase todos os meses de observação

(reprodução prolongada) e em gtande abundância. Machos vocaizam
desde o solo até cerca de 4m de altura, empoleirando-se em ramos da

vegetação marginal arbustiva dos corpos de âgaa. O canto de anúncio

(Figura 338) possui estrutura pulsionada, conforme descrito
detalhadamente poÍ Bokermann & Sazima (1.973) e Gúmarães et al.

(2001). Os ovos dessa espécie são depositados em uma estrutura
constrúda com lama, junto à margem do corpo de âgoa, com formato
aproximadamente circular (chamada de panela), onde ocorre também

a eclosão. Posteriormente, com as chuvas fortes, a panela é rompida e

os girinos são liberados em ambientes lênticos.

Hyla mi.nuta Peters, 1872

Pequena pare' o gênero, essa espécie é um dos anuros mais

comuns, com ampla distdbúção na Âmérica do Sú (Frost, 2002). Em
vtda, a colotaçáo do dorso dos indivíduos dessa espécie ê alannjada,

castanho ou bege, e a grande matoriaâpresenta as faixas no dorso (padrão

"ampulheta"). Os machos ocupam, como sítios de vocalizações, o solo

ou ramos da vegetação emergente ou marginal, situados a uma alttra
que varia entre 15 e 70 cm. Para acasalarem-se, os machos utilizam-se

de duas estratégias: a do macho cantor ef oa a do macho saté[te (Haddad,

1991). Nos coros, é comum observar disputas territoriais que termirÌam
em combates físicos (Haddad, 1,987). Âlém disso, ocorre uma

variabilidade nas vocahzações principalmente em ocasiões de defesa

territorial (Cardoso & Haddad, 1984) e elas podem ser constituídas por
várias notas (ver na Figura 33C, a representação de um canto com quatro

notas). Conforme a disposição e a quantidade, essas vocalizações estào

relacionadas a divetsos contextos sociais (Haddad, 1987). O amplexo é

axtlar e os ovos são depositados diretamente rÌa água, onde os girinos se

desenvolvem.



H1/a pseadapsewdis Miranda-Ribeir o, 1.937

Espécie de porte médio a grande para o gênerq pertencente ao grupo
de H. psewdEnudìs (Eterouck & Brandãq 2001), com distribuição geogrâfrca
restrita ao bioma cerrado. os indiúduos observados apresentaÍn cabeça
mats latga que longa e pré-pólex desenvolüdo e, em vida, têm coloração
geral do dorso marrom, com pequeÍÌas manchas marrom-escufas, ventre
claro e íris avermelhada. Essa espécie é rata na F1ona, e foi coletada somente
em duas ocasiões, em que o macho vocafizava em frestas existentes entre
rochas ou em râÍnos da vegetação marginal ao longo de riacho localizado no
interior de floresta de galeria. o padrão temporal reprodutivo é prolongado.
A vocdtzação de anúncio (Figura 33D) apreseflta estrutLrâ harmônica,
conforme descrito com maiores detalhes por Eteror.ick & Brandão (2001) e
Guimarães et ai. (2001). O modo reprodutivo não foi observado, rnas,
segundo Eterovick & Brandão Q001), os ovos são depositados em ftestas
bem escondidas ou sobre rochas de riachos, onde os girinos se desenvolvem.

H1t/a rabì.canduk Reinhardt & Lütken, 1.862',1,86I,,

Espécie pequena p^r^ o gênetq ampJamente distribúda nas regiões
Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do BrasìÌ, sempre associada a âreas
loceliz2d2s no bioma Cerrado QrJapoÌi & Caramaschi,1999). Cancterza-se
por apresentaÍ cabeça mais longa que larga e presenca de Ìinhas dotsais marrons

QJapoli & Caramaschi,1999). Em üda, a coloração da espécie no dotso
vana de verde-claro, arnadado a matom-claro; o saco vocal é amarelado
nos machos. O ventre é mais ciaro. A espécie é de reprodução prolongada e
é encontrada em poças temporárias ou permânentes localiradas em áreas
abettas. os machos vocdtzamna vegetação mtrgn^l, sobre ramos, gramíneas
ou folhas, à olura aproximada de 0,5 m. As vocalizações de anúncio são
simples, com estrutura pulsionada (Fig*" 344). Descrição mais detarhada
encontra-se em Napoìi & caramaschi (1999). o amplexo é xilar;mas o iocal
em que a desova é depositada não foi determinado.

H1/a soaruì Catamaschi &Jim, 1983

Essa espécie pertence âo gïupo H. maryztorata, que compreende
oito espécies e paÍece ser restrita ao Brasil (Gomes & peixoto, 1996).
Apresenta tamanho médio p^ra o gênero, cabeça larga, focinho curto,



olhos laterais grandes, saco vocal desenvolvido, membros anteriores e

posteÍiores curtos e robustos. Em vida, a coloração da espécie no dorso
é cinza, com manchas mâis escuÍâs. O ventre é mais claro e bastante rugoso.

Os machos são encontrados vocalizando em ramos da vegetação marginal
ou emergente de poças peÍmanentes, localizadas em áreas abertas,
formando arenas de exibição, por pelo menos três meses. A vocdtzaçào
de anúncio é composta por notas pulsionadas (Figura 348), como
descrevem, com maiores detalhes, Gúmarães et al. (2001). O modo
reprodutivo não foi determinado, mas, provavelmente, essa espécie

deposita os ovos em ambientes lênticos, onde as larvas se desenvolvem.

Plryllonedusa lrypochondrialìs (Daudin, 1800)

Essa espécie é de médio porte para o gênero e pertencente ao

grupo de P. hlpocondrialìs, com 
^mpla 

disttibuição na Âmérica do Sul

(Frost, 2002). Indivíduos dessa espécie apresentam, em vida, coloração
geral verde no dorso, e tegião ventral cTan @ranca ou creme) com
granulações. As partes laterais do corpo e as regiões escondidas dos
membtos, de colotação alatanjada, possuem manchas azul-escuras. Os
indivíduos dessa espécie apïesentâm movirnentos lentos e rarâmeÍìte
são observados saltando. O pnmero dedo da mão e os dois primeiros
dos pés são oponíveis. Machos foram encontrados, na Flona, vocahzando
em moitas de capim ou em vegetação marginal de corpos de água, que

se situavam entre 1 e 3 m de altura. A vocahzação de anúncio é constituída
por uma ou duas notas pulsionadas (Frgura 34C), como descrita por
De la Riva et al. (1995), Duellman (1997) e Guimarães et al. (2001). O
amplexo é axilat e os ovos são depositados em ninhos feitos com folhas
da vegetação e Tocaltzam-se acima da ágm. Os ovos são brancos e

grandes. Após a eclosão, os gitinos c?em rr água, onde se desenvolvem.

Psewdis bolbodacfi,la A. Lurz, 1,925

Espécie de tamanho médio p^r^ o gênero, pertencente âo gÍupo
de P. paradoxu,.r, com ampla distribuição no Btasil (Caramaschi & Ctuz,
1999). Caracteriza-se por apresentar cabeça tão latga quanto longa,
focinho arredondado e faixas marÍoÍÌs sobre a superfície venttal das

coxas. Em vida, a coloração geral do dorso é verde e do ventre ébranca
com alguma pigmentação mâÍrom-escura; os pés são completamente



paimados (isto é, dedos ligados por umâ membrana). É.rm" espécie de

hábito aquático e é encontradâ em poças permarÌentes e/ou temporárias.

O padrão temporal reprodutivo é prolongado. Os machos vocalizam
naâgoa,cuio canto de anúncio é pulsionado €€otu 34D), como descrito,

mais detalhadamente, pot Guimarães et al. (2001). O amplexo ê axtlar

e, como pâïâ outÍâs espécies do gênero, a desova é depositada na âgua,

no meio da vegetação (I{wet & Di-Bernardo,1999).

Scìnax centralis Pombal & Bastos, 1996

Espécie que pertence âo grupo de S. catharinae (Lutz, 1.973;

Faivovich, 2002), e atê o momento é a antca espécie do grupo descrita

p^ï^ o estado de Goiás. O nome específico faz alssão ao fato de essa

espécie ter sido encontrada no Btasil Central (Pombal & Bastos, 1996).

Os indivíduos são de pequeno poÍte pâÍâ o gênero, e as fêmeas maiotes

que os machos. Em vida, o dorso dos indivíduos dessa espécie é martom,
com umâ faixa interocular triangular, com ápice voltado parz- trâs,
marrom-escuro. Distingue-se -f. centralis de todas as espécies do grupo
catharinae, pela presença de glândulas inguinais muito desenvolvidas. A
sua ocorrência está associada sempre a florestas de galeria, no seu interior,
ou áreas abertas próximas, na vegetação marginal, arbustos ou ramos

de vegetação densa. O seu padtão temporâl teprodutivo é prolongado.
Os coros são formados poÍ até 80 indivíduos, com uma drstribúção
espacial uniforme, que é decorrente das interações acústicas e agressivas

(Ncantara,1999). A vociltzaçáo de anúncio é pulsionada (Figura 354),
como descrita por Alcantara (1999) e Pombal & Bastos (1996). O
amplexo ê axtlar e a desova é depositada, provavelmeÍìte, entre Íestos

da vegetação do fundo de ambientes lênticos (Ncantara, 1.999).

Scinax fuscomarginatas (4. Lutz, 1.925)

Espécie de pequeno porte païa o gêneto, pertencente ao

grupo de S. ruber, com ampla distribuição nâs regiões Sudeste,

Nordeste e Centro-Oeste do Brasil (Frost, 2002).Emvida, os indivíduos
dessa espécie apresentam coloração geral do dorso marrom, com
faixas longitudinais mais escuras; o ventre é mais claro (variando de

branco a róseo). A reprodução é prolongada, com indivíduos formando
aïenas de exibição, ao redor de poças temporárias ou peÍmanentes. Os



mâchos vocalizam em locais abdgados sobre ramos de vegetação
arbustiva ou emergente, ou em locais mais expostos como vegetação

rasteira de gramíneas e elevações do solo. O canto de anúncio (Figuta
358) é constituído por notâs pulsionadas, como decrevem Bokermann
(1967b) e Pombal et al. (1995) pan algtmas populações. O amplexo é

do tipo axllar, e a desova é depositada diretamente na âgta.

Scìnax sp. @r. ruber)

Essa espécie é de tamanho médio pata o gênero e ê tara na
Flona. Em vida, apresenta grande variação de coloração no dotso, desde

esbranqúçado 
^té 

m^rrom e castanho-escuïo, com padrões variados
de manchas. O ventre é mais claro. Os machos são encontrados
vocahzando em vegetação marginal arbustiva ou no solo ao redor de

poças permanentes e/ou temporárias. Os indivíduos dessa espécie são

também comumente encontrados no interior de construções,
principalmente em locais úmidos, como banheiros. As vocalizações de

anúncio são constituídas por notas, com estrutuía pulsionada €€"tu
35C). O amplexo é axtlar e, provavelmerÌte, os ovos são depositados
em âmbientes lênticos, pois, embora não tenham sido observadas na
Flona de Silvânia, as demais espécies do grupo âpresentâm tal padtão

Q,ua,1973).

Família leptodactylidae

Adenomera fuilaedacfitk (Cope, 1868)

Espécie de pequeno potte p^ï^ a familta Leptodacryüdae, com
ampla distribuição no bioma Cerrado. Âpresenta coioração geral do
dorso marrom, com variações de marrom-claro a maïrom-escuro.
Machos foram ouvidos vocalizando durante o dia, pdncipalmente no
ctepúsculo, em floresta de galeria e Certado sensu strìcto, por pelo menos
três meses. O canto de anúncio não foi registrado, mâs eÍÌcoíìtÍa-se
descrito por Heyet (1973) e Mârguez et aL. (1995). A maioria dos
exemplaÍes foi coletada em armadilhas (baldes) enterradas no solo
(amostragem por pifall íraps corn drìft fence). Como outras espécies do



gênerq a desova deve ser depositada em ninhos de espuma localizados em

tocas construídas no solo ftIeyer, 1973). O desenvolvimento dos girinos

ocorre completâmente no ninho.

Barytchokr terne@ (N{iranda-Rib eko, 193\

Espécie de pequeno pottepara a Famflia Leptodacrylidae, com ampla

distribuição no Cerraclo. Caractenza-se por apresentâr esterno bifurcado,

saco vocal subgular, coloração geral matrom. São obsetvados vocalizando

expostos, à noite, sobre a seÍrapilheiÍa de floresta de galeria, e também em

Cerrado sensa síricta (NIotta, 1999). Foi observada atiüdade de vocalização

por vários meses (reprodução prolongada) na Flona. A vocalização de

anúncio Fig*u 35D) é constituída por uma única nota pulsionada, como

descrita detaìhadamente por Guimarães et d,. Q001). O amplexo é av'tfar e

a desova é depositada sobre a seffapilheiïâ da floresta de galeria. Segundo

Caramaschi & Pombal Q001), o desenvolvimento dos ovos é direto,

caractetisttca compatiìhada com âs espécies do gênero Eleatheroda@lus.

Eleutherodac4ius jaipoca Sazkna & Cardoso, 1978

Essa espécie é de pequeno tamanho pata o gênero e é encontrada

nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil (Frost,2002). O nome

específicojuìpoca é'tndrgenaestgrlrfrcajaì (tã) epaca (estalo) (Sazima & Cardoso,

1978), Caractenza-se por âpresentar focinho truncado e granuÌações no

coÍpo. É espécie t^r^ Í7à Flona. Poucos machos foram observados
vocahzando ao frnaJ. da tarde, após chuvas, empoleirados na vegetação tasteira

da serrapilheira da Íloresta de galeria. A vocahzação de anúncio não foi
registrada, mas esá descrita em Sazima & Cardoso (1978). Como outras

espécies de Eleutherodacfllus, depositam os ovos diretamente sobre a
sermpilheira e o desenvolvimento é direto (Sazima & Cardoso, 197 8).

Leptodac4, lus fasazzs (Schneid e4 17 99)

Essa espécie é de médio porte para o gênero, pertence ao grupo
L. fwscus, com ampla distribuição na América do Sul e Central, e é

encontrada desde o Panamâ até a Argentina (Frost, 2002). É conhecida

popularmente como rã-assobiadeira; apresenta focinho longo e obtuso



em vista dorsal; aiguns indivíduos podem apreseÍìtar, em vida, uma

linha dorsal cfara e a írs é sempre bronze. Latetalmente, a tegão gulat é

negra nos machos e branca nas fêmeas. Machos vocaltzam ao redor de

colpos de âgta, antes ou imediatamente após as prirÌreiras chuvas fortes

e, como outÍas populações (À4artins, 1988; Freitas et aL.2001), emitiam
vocalizações na entrada das tocas. A reprodução é prolongada. A
vocà112ação de anúncio (Figura 36.A) é similar à descrita por Martins
(1988) e Freitas et al. (2001). Os casais depositavam os ovos, dentro das

tocas, em ninhos de espumas. Os gidnos eclodem dentro das tocas e

sobrevivem nâ espuma até seÍem catteados, pela chuva, pata a poça.

I-,eptodacry lu lus labyìnthicus (Spix, 1 824)

Espécie de grande porte para o gêneto, peutenceÍìte ao grupo
pentadacfllws, com ampla distribuição na América do Su1, enconttada
descle a Venezuela atê o Panguai e nas regiões Nordeste, Centro-Oeste
e Sudeste do Brasìl @rost, 2002). Corrhecida populaÍmente como rã-

pimenta, esta espécie é utj\zada como alimento. Em vida, os indivíduos
da Flona de Silvânia caracterizam-se poÍ apteseÍìtâr faixas verticais brancas

no lábio superior e coloração avermelhada nâs pârtes escondidas da

coxa e da virilha, como os de outras populações (Haddad et al., 1988).

Foram observados, geralmente, próximos de corpos de água

permanentes. Não se registtou a vocabzação, que se encoÍÌtra descrita

em Haddad et al. (19E8) eMârquez et al. (1995). Como outras espécies

de LEtodac4tlus, o amplexo é axtTar e a desova é depositada na superfície

da âgua, em meio a um ninho de espuma (Heyer et al. , 1990).

Ltptodac4t las oce lÌatas (I-innaeus, 1 758)

Espécie de grande porte p^t^ o gênero, pertencente ao grupo
ocellatas, com ampla distribuição na Amêtca do Sul (Frost, 2002).

Populatmente, esta espécie é conhecida como tã-manteiga ou rã-paústìnha
e é usada como alimento. Caracteriz,a-se por apÍesentar mancha:riang:Jar
eÍÌtÍe os olhos, com ápice voltado paratrâs; em vida, apreseÍÌta coloração

geral do dorso verde-oliva e do ventte, branca. Os machos apresentam
braços bem mais robustos que as fêmeas e espinhos nas mãos. Como
espécie de grande porte, pode se altmentar de outros anuros. Em
nenhuma ocasião foram observados machos vocalizando. Como outras



espécies de l-,eptodac4las, o amplexo é axtlar e a desova na superfície da

âgta,em meio a um ninho de espuma (Heyer et â1., 1990). As fêmeas

protegem as desovas e/ou girinos coÍrtta predadores (Haddad &Sazima,
1992;Yaz-Ferceira & Gehrau, 1975).

Odontophryrnus cultrìpes Reinhardt & Lütken, 1862

Espécie de tamanho médio parl- o gênero, com ampla distribúção
no bioma Cerrado (Frost, 2002). Caracteriza-se por apreseÍìtar cabeça

larga, focinho cuÍto, coloração geral do dorso marrom com mútas
granulações, destacando-se quatro glândulas maiores (duas no dorso e

duas sobre o dorso da coxa). Na Flona, alguns indivíduos foram
obsetvados vocaltzando escondidos no meio de restos vegetais ou em

frestas locahzadas próximas a riachos, cuja correntezaeràpequiena. Apesar

de a reprodução ser prolongada, é uma espécie raÍa n Flona e não foi
obtida nenhuma gtavação do canto de anúncio. Como outÍas espécies

do gêneto (I{wet & Di-Bernardo,1.999), o amplexo deve ser axilar e os

ovos depositados no lodo do fundo do colpos de âgta.

Phlsalaemws centralis Bokermann, 1962

Espécie de grande poïte para o gênero, muito semelhante a P.

cuuieri, poïém maior, pertence âo gÍupo de P. cuuìeri, com amplz^

distribúção no Cerrado (Frost, 2002). O nome especíFtco centralìs é em
homenagem ao fato de tet sido descrita do Btasi,l Centtal (Bokermann,
1962). Caracteitza-se por apresentar cabeça larga, focinho arredondado
lateralmente, coloração geral do dorso marrom com faixas iaterais no
corpo maÍrom-escuras. Os machos apÍesentam região gular enegrecida,
que nas fêmeas ébnnca. A reprodução é prolongada, durante a qual os

machos agregam-se em arenas, vocaltzando escondidos no meio da

vegetação existente, tarrto Í\ margem como no interior de corpos de

água temporários ou permanentes, localizados em áreas abertas. A
vocaltzaçào de anúncio €got" 368) é pulsionada, como descreve com
maiores detalhes Brasileiro (1998). O amplexo é axilar e os ovos são

depositados em ninhos de espuma, sobre a âgta. Para a produção do
ninho, o macho bate com as pernas o muco que é überado com os

ovos durante a desova, enquânto está em amplexo com a fêmea.



P h1 s a lae m u s cu uì eri F itzinger, 1 826

E,spécie de tamanho médio p^ra o gêneto, perterÌcente ao grupo
de P. cuuierì, com ampla distribúção na América do Sui (Frost, 2002). O
nome específtco cauieri é em homengaem a George Cuvier, renomado
pesqúsador francês de anatomia comparada, dos séculos X\TII e XIX.
Popularmente, a espécie é conhecida como rã-câchorro ou foi-não-foi,
em alusão ao seu canto de anúncio. Em vida, a colotaçáo geral do
dorso varia de marom a verde, com faixas laterais no corpo maÍrom-
escuras, região inguinal avetmelhada, ocelos negros e íris avermelhada.
A região gular dos machos é enegtecida, erìquanto a das fêmeas ébranca.
Os machos âgÍegam-se em arerìas, vocahzando na maÍgem de corpos

àe âgua temporários ou permaÍÌentes, localizados em âreas abertas.

Podem aproveitar caüdades naturais ou artiÍìciais (ocasionadas poÍ pâtas

de bois), no leito do corpo de água, para vocalizarem. Os primeiros
indivíduos são observados na Flona com as chuvas que ocorrem eÍÌtre
novembro e dezembro. Avocahzação de anúncio (Figura 36C) apresenta

estrutura hatmônica, como descrita detalhaàamente por Heyer et al.

(1990). O amplexo é axtlar e os ovos são depositados em ninhos de
espuÍna, sobte a âgoa. Pata a produção do ninho, o macho bate com as

pernas o muco que é ìibetado com os ovos durante a desova, enquânto
está em âmplexo com a fêmea.

P h1salaemas naíterei (Steindachner, 1863)

E,spécie de tamanho grande païa o gênero, maior que a P. cuuìerì

e a P. cenlralìs, pertencente ao grupo de P. bilìgonigerws, com ampla
distribuição na América do Sul @rost, 2002). O nome específìco é em
homenagem ao naturaüsta Johann Natterer, que pesquisou a fauna
brasileira no século XIX. Essa espécie car^ctetiza-se por apresentâr
cabeça larga, focinho curto, coloração geral do dorso marrom com
faixas dorsais transversais mais escuras. Na região inguinal há duas

grandes glândulas ocelares de cor pteta. Quando se encontra ameaçado

por um predadot, por exemplo, pode mostrâr essas glândulas, com o
objetivode afugentáJo. Esse comportamento é denominado deimático,
e animais da Flona somente o reahzaram quando induzidos em
laboratório. A reprodução é prolongada, dutante a qual os machos
agregam-se em arenas, principalmente Íìo início da estação chuvosa.
Yocahzam em duetos ou trios rra margem de corpos de âgua



permânentes ou temporários, locaLizados em áreas abertas. Avocaltzação
de anúncio €€".u 36D) é harmônica. O amplexo é axllar e os ovos
são depositados em ninhos de espuma, sobre a âgua. Para a produção
do ninho, o macho bate com as peÍnas o muco que é l-iberado com os

ovos durante a desova, enquânto está em amplexo com â fêmea.

Proceraíop hrls glJana (X{iranda-fub eko, 1937)

Espécie de tamanho pequeno para a gênero, com distribúção
restrita ao Cerado (Frost, 2002). Canctetiza-se por apresentar cabeça

tão larga quanto compridâ, focinho curto, coloração gerd. do dorso
marrom com muitas granulações e peÍnâs e braços cuÍtos. Na Flona,
alguns indivíduos foram observados vocalizando escondidos em detritos
vegetais, localizados nâ margem de tiachos com fforesta de galeria, como
outras espécies do gênero (I{wet & Faivovich,200l).Indivíduos em
atividades de vocalização somente fbram observâdos umâ urica vez na
Flona, todavia, não se registÍou o canto de anúncio. A reprodução é

prolongada, mas a espécie é rara na Flona.

Família Microhylidae

Chìasmocleìs albopwnctata @oettger, 1 885)

Espécie de tamanho pequeno p^ï^ ^ família Microhylidae,
raÍâmente coletada na Flona de Silvânia. Apresenta ampla distribuição
no Cerrado (Caramaschi & Cruz, 1997). Cancteriza-se por âpresentaÍ
corpo ovóide, focinho curto, faixa branca estendendo-se além do canto
rostral, passando pelas pálpebras, dedos da mão e dos pés üvres. A
coloração geral do dorso é martom e o ventre apresenta também
manchas btancas (Caramaschi & Cruz,1997). Nas poucas vezes em que
fotam capturados em armadilhas (baldes) enterrados no solo
(amostÍagem por pìfall traps com drìft fence), estavam em floresra de
galeria. Avocahzação encontrâ-se descrita por De la Riva et al. (1,996).

Como outras espécies do gênero (Cruz et a1., 1997; Haddad & Hôdl,
1999), é ptovável que apresente reprodução explosiva.


