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RESUMO: São apresentados o comportamento reprodutivo e a redescrição do girino de 
Phrynohyas mesophaea. Os trabalhos de campo foram realizados no Parque Estadual da 
Serra do Mar, Estado de São Paulo, e na Reserva Biológica de Duas Bocas, Estado do Espírito 
Santo, ambos no sudeste do Brasil. Phrynohyas  mesophaea é espécie de reprodução 
explosiva que utiliza poças temporárias formadas no interior de mata no início da estação 
chuvosa. O canto é caracterizado por uma nota simples, com estrutura harmônica e 
freqüência dominante entre os valores aproximados de 0,84 e 1,19kHz. Oligoquetas foram 
liberados com a desova de uma fêmea do Parque Estadual da Serra do Mar. O girino descrito 
apresenta fórmula dentária 4(1,2,4)/6(1). São comparados os comportamentos reprodutivos, 
vocalizações e girinos das espécies do gênero Phrynohyas. 
 

Palavras-chave: Amphibia, Anura, Hylidae, Phrynohyas mesophaea, reprodução, vocalização, 
desova, girino, sudeste do Brasil. 
 

ABSTRACT: Reproductive behavior, vocalization, and redescription of the tadpole of 
Phrynohyas mesophaea (Hensel, 1867) of southeastern Brazil (Amphibia, Anura, Hylidae) 
 

The reproductive behavior and redescription of the tadpole of Phrynohyas mesophaea are 
presented. Field works were developed in the Parque Estadual da Serra do Mar, State of 
São Paulo, and in the Reserva Biológica de Duas Bocas, State of Espírito Santo, both in 
southeastern Brasil. Phrynohyas mesophaea is an explosive breeder species that uses 
temporary ponds inside forest, at the onset of the rainy season. A simple note, with 
harmonic structure, and dominant frequency between the approximate values of 0.84 
and 1.19kHz, characterizes the vocalization. Oligochaetes were liberated with the spawn 
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of one female from Parque Estadual da Serra do Mar. The described tadpole presents 
dental formula 4(1,2,4)/6(1). Reproductive behaviors, vocalizations, and tadpoles of the 
species of the genus Phrynohyas are compared. 
 

Key words: Amphibia, Anura, Hylidae, Phrynohyas mesophaea, reproduction, vocalization, 
spawn, tadpole, southeastern Brazil. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

O gênero Phrynohyas Fitzinger, 1843, atualmente composto por seis espécies, 
encontra-se distribuído pela região Neotropical desde o México até o sul da 
Argentina, ao leste dos Andes, na América do Sul (FROST, 1985, 2002; 
SCHIESARI & MOREIRA, 1996; POMBAL JR., HADDAD & CRUZ, 2003). 
Trabalhos realizados sobre o gênero estão relacionados principalmente a 
estudos taxonômicos (DUELLMAN, 1956, 1971; McDIARMID, 1968; LESCURE, 
1976), sendo raras ou incompletas as informações sobre a biologia reprodutiva. 
Apesar da atual importância que tem sido atribuída à vocalização como caráter 
diagnóstico específico (ABRUNHOSA, WOGEL & POMBAL JR., 2001), apenas as 
de P. resinifictrix (Goeldi, 1907) e P. venulosa (Laurenti, 1768) estão disponíveis 
(HÖDL, 1991; ZIMMERMAN & HÖDL, 1983; GUIMARÃES et al., 2001). 
 

Dentre os modos reprodutivos dos anuros (DUELLMAN & TRUEB, 1986; 
HADDAD & HÖDL, 1997; HADDAD & SAWAYA, 2000), o gênero Phrynohyas 
possui o modo 1 [observado para P. venulosa, P. coriacea Peters, 1867 e P. 
mesophaea (PYBURN, 1967; HÖDL, 1990; SCHIESARI, GRILLITSCH & VOGL, 
1996; HADDAD & SAWAYA, 2000)], caracterizado pela utilização de ambientes 
lênticos para deposição de ovos, alimentação e desenvolvimento das larvas, e o 
modo 5 [observado para P. resinifictrix (GOELDI, 1907; HÖDL, 1990, 1991; 
SCHIESARI, GRILLITSCH & VOGL, 1996)], caracterizado pela utilização de água 
parada em cavidades de árvores ou axilas de bromélias para deposição de ovos, 
alimentação e desenvolvimento de larvas. SCHIESARI, GRILLITSCH & VOGL 
(1996) observaram diferenças morfológicas externas e bucofaringeanas entre os 
girinos de P. venulosa e P. resinifictrix como adaptações aos seus locais de 
desenvolvimento. 
 

Phrynohyas mesophaea (Hensel, 1867), cuja distribuição geográfica se restringe 
à região costeira do Brasil, desde o Estado do Rio Grande do Sul (localidade-
tipo) até o norte da Bahia (DUELLMAN, 1971; FROST, 1985; BRANDÃO, 
FREITAS & SEBBEN, 1996), teve sua desova e girino descritos por LUTZ (1973), 
que não fornece ilustrações e aspectos quantitativos. Neste trabalho são 
apresentadas a vocalização, a redescrição do girino e informações sobre o 
comportamento de oviposição de P. mesophaea. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Observações e coletas de dados foram realizadas durante agregações  reprodutivas 
em duas diferentes localidades do sudeste do Brasil: Parque Estadual da Serra do 
Mar – Núcleo Picinguaba (PESM), em uma poça temporária no interior de mata 
(23°22’37’’S, 44°50’17’’W, 38m de altitude), Município de Ubatuba, São Paulo, em 
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27/XI/1997; Reserva Biológica de Duas Bocas (RBDB), em duas poças temporárias 
no interior de mata (20°16’51’’S, 40°28’37’’W, 200m de altitude), Município de 
Cariacica, Espírito Santo, entre 20-21/X e 04-05/XI/2001. As duas áreas de estudo 
estão inseridas nos domínios da Floresta Atlântica (sensu AB’SABER, 1977). 
 

Os exemplares coletados na RBDB, um macho jovem, um macho adulto e um casal, 
estão depositados no Museu Nacional-Rio de Janeiro (MNRJ 27948-27951). O girino 
descrito e figurado (MNRJ 28874) foi obtido da desova do casal coletado na RBDB, 
mantido em laboratório até o estágio 36 (GOSNER, 1960), fixado e preservado em 
formalina 5%. Adultos e girino foram medidos com paquímetro Mitutoyo (0,01mm) e 
os ovos com ocular micrométrica em microscópio estereoscópico Zeiss. Os caracteres 
observados no girino seguem ALTIG & McDIARMID (1999). Todas as medidas são 
expressas em milímetros (mm). 
 

A vocalização foi gravada na RBDB com gravador cassete portátil Aiwa TP–VS 480 e 
microfone Le Son MK–60. A análise da gravação seguiu a metodologia de 
ABRUNHOSA, WOGEL & POMBAL JR. (2001), sendo realizada pelo programa 
Avisoft-Sonagraph Light 1, versão 2.7. A vocalização foi digitalizada na freqüência 
de 8kHz e, para a caracterização acústica, o número de pontos utilizado foi 256. O 
espectrograma do canto foi confeccionado pelo programa Cool Edit 2000. 
 

Vocalização e intervalo entre vocalizações foram os parâmetros acústicos analisados a 
partir do oscilograma, enquanto faixa e modulação de freqüência tiveram suas análises 
realizadas a partir do sonograma. 

 
 

RESULTADOS 
 

Comportamento reprodutivo – Nas duas localidades, P. mesophaea iniciou a 
atividade reprodutiva após chuvas torrenciais de longa duração e conseqüente 
formação de poças temporárias. Na RBDB, o número de machos vocalizando foi 
maior no mês de outubro (30 a 50 indivíduos), logo após a primeira forte chuva, 
quando várias desovas foram observadas em toda a superfície das poças. Em 
novembro, o número de machos vocalizando foi menor (5 a 10 indivíduos) e 
desovas não foram visualizadas. 
 

No PESM, machos vocalizaram durante o crepúsculo e início da noite. No 
crepúsculo foram observados vocalizando dentro d’água, em posição semi-flutuante 
ou entre tufos de raízes e em pequenos arbustos e bromélias. Durante a noite, 
estratos superiores da vegetação também foram ocupados. Apesar das vocalizações 
na RBDB terem sido ouvidas no crepúsculo, as observações tiveram início apenas 
às 19h, após o anoitecer, e este comportamento não pôde ser verificado. 
 

Apenas machos da RBDB tiveram seus cantos gravados e a maioria estava posicionada 
em galhos pendentes sobre a água, com altura variando de 20 a 300cm. A única 
vocalização emitida durante toda a noite, assim como no PESM, foi o canto de anúncio 
(Figs.1-3). O canto de anúncio consiste da emissão de uma nota simples com duração 
média de 0,25±0,02s (n=12). O intervalo entre cantos variou de 0,43 a 0,58s (n=12). A 
estrutura do canto é harmônica, apresentando nove faixas visíveis de freqüência. O 
canto apresenta modulação de freqüência descendente com pequena ascendência em 
seu início (Fig.2). A terceira faixa corresponde à freqüência dominante e está situada 
entre 0,874±0,018 a 1,153±0,028kHz (n=12) (Figs.2-3). 
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Seqüência de cinco cantos de anúncio de Phrynohyas mesophaea (Hensel, 1867) temperatura 
do ar 21oC: fig.1- oscilograma; fig.2- sonograma (freqüência x tempo); fig.3- espectrograma de 
um canto de anúncio (intensidade x freqüência). 
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Os machos do PESM apresentaram CRA médio de 61,4mm (60–63mm; n=3) e as 
fêmeas, de 70,4mm (69–73,3mm; n=3). Os machos da RBDB apresentaram CRA 
médio de 78mm (72,7–83,8mm; n=3) e a fêmea apresentou CRA de 91,3mm. 
 

Quatro casais em amplexo axilar foram capturados (três no PESM e um na RBDB). 
Apenas um casal do PESM foi observado durante a oviposição, que ocorreu na 
manhã seguinte à captura; os demais desovaram durante a madrugada. 
 

No momento da ovipostura, a fêmea (CRA=69mm) realizava movimentos 
repetidos que consistiam em levantar a cabeça enquanto curvava seu corpo 
para baixo, seguido de abaixar a cabeça à medida que levantava e vibrava a 
região posterior do corpo; neste momento era liberado um aglomerado de ovos 
de coloração preta. No momento em que a fêmea curvava seu corpo para baixo, 
o macho (CRA=60mm) arqueava levemente seu corpo para cima, de forma a 
justapor sua cloaca com a da fêmea. Esse comportamento repetiu-se 21 vezes 
sucessivas, com um constante e pequeno deslocamento do casal. Toda a 
seqüência durou 15min. O número de ovos liberados em cada deposição foi 
variável, tendo sido menor nas três últimas deposições, quando foram expulsos 
em conjunto com oligoquetas. A desova desse casal foi composta de 1831 ovos 
aderidos a finas camadas gelatinosas na superfície da água; o diâmetro médio 
do ovo foi de 1,63±0,05mm (n=15) e o diâmetro médio da cápsula foi de 
3,08±0,16mm (n=15); os indivíduos recém-metamorfoseados apresentaram CRA 
de 15,79±0,53mm (n=17) e levaram entre 39 e 46 dias para completar a 
metamorfose. A desova obtida do casal da RBDB (CRA do macho=77,5mm; CRA 
da fêmea=91,3mm) apresentou 3180 ovos; o girino obtido dessa desova atingiu 
o estágio 36 em 16 dias. 
 

Girino – Um girino do estágio 36 apresentou corpo triangular em vista lateral, 
aproximadamente retangular  em vista dorsal e ovalado em vista ventral 
(Figs.4-6); altura máxima do corpo, em vista lateral, no início da nadadeira 
dorsal; focinho levemente truncado em vista lateral e arredondado em vista 
dorsal; olhos laterais, situados acima da linha média do corpo; narinas 
arredondadas, com abertura posicionada ântero-lateralmente, mais próximas 
do olho que da ponta do focinho; espiráculo único, sinistro, localizado no terço 
médio e abaixo da linha média do corpo, com abertura voltada para cima e para 
trás; parede interna do espiráculo formando uma pequena prega; tubo anal 
mediano, preso diretamente na nadadeira ventral; nadadeira dorsal com origem 
no início do terço posterior do corpo, ascendente até o terço médio e 
descendente até o final da cauda; extremidade da cauda estreita e arredondada, 
formando um flagelo; nadadeira ventral arqueada até o terço médio da cauda; 
duas linhas laterais, uma de cada lado do corpo, partem do focinho, percorrem 
a região dorsal e terminam próximo à região suborbital após circundarem o 
olho; disco oral ântero-ventral, aproximadamente elíptico; fórmula dentária 
4(1,2,4)/6(1), as duas primeiras fileiras de dentículos largamente separadas e 
fragmentadas (Fig.7); papilas marginais em toda extensão do disco oral, exceto 
na região mediana do lábio superior; papilas uniseriais a biseriais nos lábios 
superior e inferior; papilas sub-marginais presentes, algumas providas de 
dentículos; bicos córneos serrilhados, longos e estreitos; bico córneo superior 
arqueado e inferior em forma de “V” aberto. 
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Coloração em formalina – Dorso esbranquiçado com pontuações castanho-claro 
que se estendem até aproximadamente a altura dos olhos; 
e
ventre branco-fosco; musculatura caudal com duas faixas despigmentadas até o 
terço médio da cauda, uma na borda superior e outra na inferior, com região 
central preenchida por diminutas pontuações de cor castanha que se estendem até 
o final da musculatura; nadadeiras transparentes; nadadeira dorsal com diminutas 
pontuações de cor castanha, que se concentram no terço médio da cauda, e a 
ventral com pontuações somente no terço médio. 
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TZ (1973), P. mesophaea se 
reproduz na estação chuvosa e os mach ocalizam na superfície da água, em 
galhos e bromélias. LUTZ (1973) ve  machos iniciavam a atividade de 

ictrix

Medidas (mm) – Comprimento total 41,5; comprimento do corpo 12,4; largura do 
corpo 7,8; comprimento da cauda 29,1; altura máxima do corpo 7,7; altura 
máxima da cauda 8,7; distância internasal 3,5; diâmetro do olho 1,9; distância 
interorbital 4,2; diâmetro da narina 0,2; distância do olho à narina 1,2; distância 
da narina ao focinho 1,7; largura do disco oral 3,5. 

 
 

DISCUSSÃO 
 

Como observado por BOKERMANN (1966) e LU
os v

rificou que os
vocalização em locais próximos à superfície da água ou ao solo e ascendiam na 
vegetação à medida que anoitecia, como observado no PESM. Na RBDB, P. 
mesophaea foi observada em atividade reprodutiva apenas nos meses de outubro 
e novembro de 2001 após chuvas torrenciais de longa duração, com a 
conseqüente  formação de poças temporárias. No entanto, BOKERMANN (1966) 
verificou que machos vocalizavam independentemente da ocorrência de fortes 
chuvas, desde que as poças temporárias já estivessem cheias. O comportamento 
reprodutivo de P. mesophaea assemelha-se ao de P. coriacea e de P. venulosa 
quanto ao padrão temporal reprodutivo do tipo explosivo (sensu WELLS, 1977). 
No entanto, enquanto P. mesophaea e P. coriacea utilizam predominantemente 
poças temporárias de áreas florestadas durante as primeiras fortes precipitações 
da estação chuvosa (HÖDL, 1990, 1991; RODRÍGUEZ & DUELLMAN, 1994; 
SCHIESARI, GRILLITSCH & VOGL, 1996; este estudo), P. venulosa parece ser 
espécie mais generalista, utilizando primariamente poças temporárias de 
ambientes abertos e, eventualmente, ambientes em matas primária e secundária 
(ZIMMERMAN, 1983; ZIMMERMAN & HÖDL, 1983; SCHIESARI, GRILLITSCH & 
VOGL, 1996; GUIMARÃES et al., 2001). Phrynohyas resinifictrix difere das demais 
espécies por apresentar atividade reprodutiva durante períodos prolongados e por 
utilizar cavidades de troncos de árvores e axilas de bromélias como sítios de 
vocalização e oviposição (GOELDI, 1907; ZIMMERMAN, 1983; ZIMMERMAN & 
HÖDL, 1983; AICHINGER, 1987; HÖDL, 1991; RODRÍGUEZ & DUELLMAN, 
1994; SCHIESARI, GRILLITSCH & VOGL, 1996). 
 

O canto de anúncio de P. mesophaea assemelha-se ao de P. resinifictrix (ver 
ZIMMERMAN & HÖDL, 1983; HÖDL, 1991) quanto à duração da nota, duração 
do intervalo entre notas, freqüência dominante e estrutura harmônica com média 
de nove faixas. No entanto, enquanto P. resinif  apresenta um canto com 
número de notas variando de 1 a 6 (ZIMMERMAN & HÖDL, 1983; HÖDL, 1991), o 
canto de P. mesophaea apresentou apenas uma nota repetida continuamente. 
Segundo ZIMMERMAN & HÖDL (1983), um segundo tipo de canto, com padrões 
não bem definidos, pode ser emitido por P. resinifictrix quando machos estão 
muito próximos entre si. HÖDL (1991) sugere a possibilidade desse ser um canto 
territorial. Interações entre machos com emissão de cantos agressivos ou 
territoriais não foram até o momento observadas para as demais espécies do 
gênero. Isso pode estar relacionado ao fato de P. resinifictrix ser uma espécie de 
reprodução prolongada e, nesse caso, a competição entre machos é mais intensa, 
uma vez que fêmeas estão disponíveis assincronicamente por um longo período 
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reteres dos anfíbios apresentam condições 

as de dentículos em ambos os lábios eram 

(WELLS, 1977). Essa circunstância tem, possivelmente, levado à diversificação 
dos sinais acústicos em espécies cuja reprodução se estende por longos períodos 
(WELLS, 1977). A vocalização de P. mesophaea difere da vocalização de P. 
venulosa por apresentar faixas de freqüência dominante que variaram de 
aproximadamente 0,8 a 1,2kHz (aproximadamente 1,4 a 4,0kHz para P. venulosa; 
ver ZIMMERMAN & HÖDL, 1983; GUIMARÃES et al., 2001). Phrynohyas imitatrix, 
P. coriacea e Phrynohyas sp. (POMBAL, HADDAD & CRUZ, 2003) não têm 
vocalização descrita até o momento. 
 

Durante a oviposição de P. mesophaea, oligoquetas foram expulsos juntamente 
com os ovos, nas três últimas deposições. Segundo RODRIGUES & MALDONADO 
(1982), estes oligoquetas são animais de vida livre, que estão se adaptando ao 
parasitismo, já que a bexiga e os u
ecológicas próximas às do meio líquido externo. Oligoquetas da espécie Dero 
(Allodero) lutzi (Michaelsen, 1926) foram também observados por LUTZ (1926) nos 
canais excretores de P. venulosa, dentre outras espécies de anuros (ver 
RODRIGUES & MALDONADO, 1982). 
 

O girino de P. mesophaea foi descrito, porém não figurado por LUTZ (1973). Os 
espécimes observados por LUTZ (1973) apresentaram fórmula dentária 2/3 ou 
2(2)/3 nos estágios iniciais (três dias após a eclosão); contudo, em estágios de 
desenvolvimento mais avançados, fileir
acrescentadas (números exatos não foram apresentados por LUTZ, 1973). 
SCHIESARI, GRILLITSCH & VOGL (1996) encontraram para girinos de P. 
mesophaea no estágio 38 ± 2, número máximo de fileiras de dentículos equivalente 
à fórmula dentária 4(1,2,4)/7. No presente estudo, o único indivíduo no estágio 36 
apresentou fórmula dentária 4(1,2,4)/6(1), enquadrando-se na variação da fórmula 
dentária observada por SCHIESARI, GRILLITSCH & VOGL (1996), diferenciando-se 
apenas quanto à interrupção da primeira fileira de dentículos do lábio inferior. 
Comparando com os girinos conhecidos das espécies de Phrynohyas, P. mesophaea 
assemelha-se a P. coriacea e P. venulosa quanto à coloração, aspecto geral e 
fórmula dentária (PYBURN, 1967; SCHIESARI & MOREIRA, 1996). Contudo, 
RADA-DE-MARTINEZ (1990) observou a fórmula dentária 3(1,3)/5(1) para P. 
venulosa da Venezuela. O girino de P. mesophaea difere do de P. coriacea por 
apresentar bico córneo inferior em forma de “V” (em forma de “U” em P. coriacea; 
SCHIESARI & MOREIRA, 1996). Phrynohyas mesophaea difere de P. resinifictrix por 
apresentar faixa na musculatura da cauda (ausente em P. resinifictrix) e pela 
fórmula dentária [2(2)/3, 4 ou 5, em P. resinifictrix (LANNOO, TOWNSEND & 
WASSERSUG, 1987; HERO, 1990; GRILLITSCH, 1992)]. As diferenças entre os 
girinos de P. resinifictrix e os girinos de P. coriacea, P. mesophaea e P. venulosa, 
principalmente com relação a fórmula dentária, podem estar relacionadas ao 
microhabitat onde esses girinos se desenvolvem. Os girinos de P. resinifictrix 
utilizam água acumulada em cavidades nos troncos de árvores (ZIMMERMAN & 
HÖDL, 1983; LANNOO, TOWNSEND & WASSERSUG, 1987; HERO, 1990), 
enquanto nas demais espécies o desenvolvimento ocorre em ambientes lênticos, 
como poças d’água temporárias (ZIMMERMAN & HÖDL, 1983; SCHIESARI & 
MOREIRA, 1996; presente estudo). ALTIG & McDIARMID (1999) comentam que a 
fórmula dentária dos girinos de Trachycephalus é coincidente com as dos girinos de 
Phrynohyas. Essa semelhança pode ser verificada entre T. jordani, P. coriacea, P. 
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), pela leitura do 
manuscrito e sugestões apresentadas; a Paulo R. Nascimento (MNRJ), pela confecção 
das ilustrações a nanquim; ao I pecuária e Florestal do Estado 
do Espírito Santo (IDAF-ES) e ao de Florestas do Estado de São 

áticos na América do Sul. Primeira 
aproximação. Geomorfologia, São Paulo, :1-21, 1 mapa. 

ABRUNHOSA, P.A.; WOG – Vocalização de quatro 
espécies de anuros d te do Brasil (Amphibia, 

AL

DU

mesophaea e P. venulosa, porém não entre T. nigromaculatus e P. resinifictrix, já 
que suas fórmulas dentárias diferem do padrão observado para seus respectivos 
gêneros (HERO, 1990; GRILLITSCH, 1992; WOGEL, ABRUNHOSA & POMBAL JR., 
2000). Phrynohyas mesophaea assemelha-se ao girino de T. nigromaculatus quanto 
à coloração e aspecto geral, mas difere quanto à fórmula dentária [3(1-3)/5(1) em T. 
nigromaculatus; WOGEL et al., 2000]. Phrynohyas mesophaea e Trachycephalus 
jordani possuem a mesma fórmula dentária (McDIARMID & ALTIG, 1989-1990; 
presente estudo), mas diferem quanto à coloração e aspecto geral. 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 

A José P. Pombal Jr., Adriana Pugliese e Clarissa C. Canedo (MNRJ

nstituto de Defesa Agro
 Instituto Estadual 

Paulo (IEF-SP), pela autorização dos trabalhos de campo e apoio logístico na Reserva 
Biológica de Duas Bocas e no Parque Estadual da Serra do Mar, respectivamente; a 
Sérgio P. de Carvalho e Silva (Universidade Federal do Rio de Janeiro), pela ajuda no 
campo no Parque Estadual da Serra do Mar. 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

AB’SABER, A.N., 1977 – Os domínios mo foclimr
 52

EL, H. & POMBAL JR., J.P., 2001 
o Estado do Rio  Janeiro, Sudesde

Hylidae, Leptodactylidae). Boletim do Museu Nacional, Nova Série, Zoologia, Rio 
de Janeiro (472):1-12. 

AICHINGER, M., 1987 – Annual activity patterns of anurans in a seasonal neotropical 
environment. Oecologia, Berlin, 71:583-592. 
TIG, R. & McDIARMID, R.W., 1999 – Body plan: development and morphology. In: 
McDIARMID, R.W. & ALTIG, R. (Eds.) - Tadpoles: The Biology of Anuran Larvae. 
Chicago: The University of Chicago Press. p.24-51. 

BOKERMANN, W.C.A., 1966 – Notas sobre Hylidae do Espírito Santo (Amphibia, 
Salientia). Revista Brasileira de Biologia, Rio de Janeiro, 26:29-37. 

BRANDÃO, R.A.; FREITAS, M.A. & SEBBEN, A., 1996 – Phrynohyas mesophaea. 
Herpetological Review, Lawrence, 27:86. 

DUELLMAN, W.E., 1956 – The frogs of the hylid genus Phrynohyas Fitzinger, 1843. 
Miscellaneous Publications, Museum of Zoology, University of Michigan, 
Michigan, 96:1-47. 

DUELLMAN, W.E., 1971 – A taxonomic review of South American hylid frogs, genus 
Phrynohyas. Occasional Papers of the Museum of Natural History, University of 
Kansas, Lawrence, 4:1-21. 
ELLMAN, W.E. & TRUEB, L., 1986 – Biology of Amphibians. New York: McGraw-
Hill. 670p. 

FROST, D.R., 1985 – Amphibian Species of the World. A Taxonomic and 
Geographical Reference. Lawrence: Allen Press, Inc. and The Association of 
Systematics Collections. 732p. 



G.M.PRADO, J.H.BORGO, P.A.ABRUNHOSA & H.WOGEL 10 

 
 

Bol. Mus. Nac., N.S., Zool., Rio de Janeiro, n.510, p.1-11, set.2003 

m: <http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html>. Acesso 

GO
ts. Proceeding of Zoological Society of London, 

GO
tion. Herpetologica, Lawrence, 16:183-190. 

, Wien, 5:51-66. 

useu Nacional, Nova 

HA
e). Copeia, Lawrence, 1997:585-588. 

HÖ 1 – Phrynohyas resinifictrix (Hylidae, Anura) – Calling behaviour. 

ith special attention to the morphology, ecology, and 

LESCURE, J., 1976 – Contribution à l’étude des amphibiens de Guyane française. VI. 

LU
idionale. Comptes Rendus de la Société de 

LU
Mc 8 – Populational variation in the frog genus Phrynohyas in 

Mc 989-1990 – Description of a bufonid and two hylid 

03:379-383. 

awrence, 23:184-194. 

FROST, D.R., 2002 – Amphibian species of the world: an online reference. V2.21. 
Disponível e
em: 15 jul. 2002. 
ELDI, E.A., 1907 – Description of Hyla resinifictrix Goeldi, a new Amazonian tree-frog 
peculiar for its breeding-habita
London (1):135-140. 
SNER, K.L., 1960 – A simplified table for staging anurans embryos and larvae with 
notes on identifica

GRILLITSCH, B., 1992 – Notes on the tadpole of Phrynohyas resinifictrix (Goeldi, 1907). 
Buccopharyngeal and external morphology of a treehole dwelling larva (Anura; 
Hylidae). Herpetozoa

GUIMARÃES, L.D., LIMA, L.P., JULIANO, R.F. & BASTOS, R.P., 2001 – Vocalizações de 
espécies de anuros (Amphibia) no Brasil Central. Boletim do M
Série, Zoologia, Rio de Janeiro (474):1-16. 
DDAD, C.F.B. & HÖDL, W., 1997 – New reproductive mode in anurans: bubble nest 
in Chiasmocleis leucostica (Microhylida

HADDAD, C.F.B. & SAWAYA, R.J., 2000 – Reproductive modes of Atlantic Forest hylid 
frogs: a general overview and the description of a new mode. Biotropica, Lawrence, 
32:862-871. 

HERO, J-M., 1990 – An illustrated key to tadpoles occurring in the Central Amazon 
rainforest, Manaus, Amazonas, Brasil. Amazoniana, Kiel, 11:201-262. 

HÖDL, W., 1990 – Reproductive diversity in Amazonian lowland frogs. Fortschritte der 
Zoologie, Jena, 38:45-51. 
DL, W., 199
Begleitveröffentlichung zum wissenschaftlichen Film C 2392 des ÖWF, Vienna, 
42:63-70. 

LANNOO, M.J.; TOWNSEND, D.S. & WASSERSUG, R.J., 1987 – Larval life in the leaves: 
arboreal tadpole types, w
behavior of the oophagous Osteopilus brunneus (Hylidae) larva. Fieldiana, New 
Series, Zoology, Chicago (38):1-31. 

Liste préliminaire des Anoures. Bulletin du Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Paris, 377:475-524. 
TZ, A., 1926 – Trematodes et oligochètes observé dans les canauxs excreteurs du rein 
des batrachiens de l’Amerique mer
Biologie, Paris, 95:1503-1504. 
TZ, B., 1973 – Brazilian Species of Hyla. Austin & London: Univ. Texas Press. 265p. 
DIARMID, R.W., 196
Middle America. Contributions in Science of Los Angeles County Museum, Los 
Angeles, 134:1-25. 
DIARMID, R.W. & ALTIG, R., 1
tadpoles from Western Ecuador. Alytes, Paris, 8:51-60.- 

POMBAL JR., J.P.; HADDAD, C.F.B. & CRUZ, C.A.G. (2003) – New species of 
Phrynohyas from Atlantic Rain Forest of southeastern Brazil (Anura, Hylidae). 
Copeia, Lawrence, 20

PYBURN, W.F., 1967 – Breeding and larval development of the hylid frog Phrynohyas 
spilomma in southern Veracruz, Mexico. Herpetologica, L

RADA-DE-MARTINEZ, D., 1990 – Contribución al conocimiento de las larvas de anfibios 
de Venezuela. Memorias de la Sociedad de Ciencias Naturalles La Salle, Caracas, 
50:391-403. 



REPRODUÇÃO, VOCALIZAÇÃO E GIRINO DE P. MESOPHAEA... 11 

 
 
Bol. Mus. Nac., N.S., Zool., Rio de Janeiro, n.510, p.1-11, set.2003 

RO . & DUELLMAN, W.E., 1994 – Guide to the frogs of the Iquitos region, 

SC
 pond-dwelling larvae of four neotropical treefrog species (Anura, 

SC 996 – The tadpole of Phrynohyas coriacea (Hylidae) 

WE

useu Nacional, Nova Série, Zoologia, Rio de Janeiro (427):1-16. 

ies in the Central Amazon. Herpetologica, Lawrence, 39:235-

ZIM
and 

 

 
 

RODRIGUES, H.O. & MALDONADO JR., A., 1982 – Ocorrência de Dero (Allodero) lutzi 
(Michaelsen, 1926) em Bufo crucifer Wied, 1821 no Estado do Rio de Janeiro 
(Oligochaeta, Naididae). Atas da Sociedade de Biologia do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 23:13-15. 
DRÍGUEZ, L.O
Amazonian Peru. The University of Kansas, Natural History Museum, Special 
Publications, Kansas, 22:1-80. 
HIESARI, L.C.; GRILLITSCH, B. & VOGL, C., 1996 – Comparative morphology of 
phytotelmonous and
Hylidae, Osteocephalus oophagus, Osteocephalus taurinus, Phrynohyas resinifictrix, 
Phrynohyas venulosa). Alytes, Paris, 13:109-139. 
HIESARI, L.C. & MOREIRA, G., 1
with comments on the species reproduction. Journal of Herpetology, Lawrence, 
30:404-407. 
LLS, K.D., 1977 – The social behavior of anuran amphibians. Animal Behaviour, 
London, 25:666-693 

WOGEL, H.; ABRUNHOSA, P.A. & POMBAL JR., J.P., 2000 – Girinos de cinco espécies 
de anuros do sudeste do Brasil (Amphibia: Hylidae, Leptodactylidae, Microhylidae). 
Boletim do M

ZIMMERMAN, B.L., 1983 – A comparison of structural features of calls of open and 
forest habitat frog spec
246. 
MERMAN, B.L. & HÖDL, W., 1983 – Distinction of Phrynohyas resinifictrix (Goeldi, 

1907) from Phrynohyas venulosa (Laurenti, 1768) based on accoustical 
behavioural parameters (Amphibia, Anura, Hylidae). Zoologischer Anzeiger, Jena, 
211:341-352. 

 


