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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Os anfíbios atuais são representados por três clados: Gymnophiona (cecílias), 

Caudata (salamandras) e Anura (sapos). Dentre os três grupos, a Ordem Anura 

constitui o grupo mais especioso, com ampla distribuição geográfica, apresentando 

grande diversidade morfológica, fisiológica e ecológica (Duellman 1988). Estima-se 

que o grupo apresente em torno de 5.450 espécies, distribuídas em ambientes 

aquáticos e terrestres, em terras baixas e montanhas (Vitt & Caldwell 2009), sendo a 

maior diversidade de anuros encontrada nos trópicos (Duellman 1988). No Brasil, a 

última lista de espécies de anfíbios incluiu 988 espécies, representadas em 19 famílias 

e 87 gêneros (Segalla et al 2014). Apesar de existir uma lista vasta de espécies de 

anuros para o Brasil, acredita-se que muitas espécies ainda não foram descritas 

(Pimenta et al 2005; Araújo et al 2009), sendo limitado até mesmo o conhecimento da 

história natural das espécies já descritas (Machado et al 2005; Toledo & Batista 2012). 

Neste sentido, é importante ressaltar que a taxonomia é a base para se explorar e 

compreender a biodiversidade, sendo que, a partir da aplicação adequada de 

conceitos para se delimitar espécies, é possível estabelecer as estratégias e definir 

programas de conservação antes que as mesmas venham a se extinguir (Schlick-

Steiner et al 2010; Miralles & Vences 2013). 

A Taxonomia é a ciência que trata da identificação, nomenclatura e classificação 

de objetos de natureza biológica (Lawrence, 1973). No entendo, qualquer delimitação 

de espécies depende de uma ideia teórica a respeito do que é uma espécie, ou seja, 

do conceito de espécie adotado. Existem mais de 20 conceitos de espécie (Hey 2006) 

e um critério apropriado para se delimitar a espécie deve ser escolhido, e o conceito 

utilizado influenciará na análise e interpretação dos dados (Agapow et al 2004). Existe 

um grande debate sobre o conceito de espécie e apesar das inúmeras discordâncias, 

os pesquisadores em sua maioria admitem que espécies são linhagens de populações 

ou metapopulações que evoluem separadamente de maneira estocástica (Wiley 1978; 

Wiens & Servedio 2000; De Queiroz 2007; Wiens 2007). 

Tradicionalmente, a maioria das espécies conhecidas era descrita através 

unicamente da morfologia comparativa e a partir de espécimes depositados em 

museus. Essa abordagem permaneceu fundamentalmente inalterada durante séculos 

e ainda é pouco estudada a partir de perspectivas conceituais e metodológicas (Wiens 

2007; Padial & De La Riva 2009). Um problema associado a 
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isso é que muitas espécies apresentam grande amplitude geográfica, apresentando 

muitas vezes problemas taxonômicos inerentes à ampla gama de variações 

morfológicas encontradas nas populações ao longo de sua distribuição (Heyer & 

Maxson 1983; Gomes & Peixoto 1991). O estudo destes táxons torna-se de grande 

valia para esclarecimentos quanto a padrões de variação populacionais, delimitação 

da espécie-alvo e na identificação de novas espécies (Raposo et al 1998; Baldissera-

Jr. et al 2004). Devido a atual crise da biodiversidade (Mace 2004; Wheeler 1995, 

2004; Brack 2011), A ausência de estudos é preocupante tendo em vista que os anuros 

vem sofrendo declínio em suas populações (Stuart et al 2004). Sendo assim, cada vez 

mais tem-se evocado a busca para uma taxonomia mais completa. 

A taxonomia integrativa tem sido aplicada para se buscar respostas a respeito 

da real diversidade de espécies. Essa abordagem constitui na combinação de 

diferentes recursos tais como a bioacústica (Heyer et al 1996; Angulo et al 2003; Padial 

et al 2008) e a filogenia molecular (Parra-Olea 2004; Fouquet et al 2007; Lehtinen et 

al 2007) na taxonomia de espécies tropicais. Isso tem aumentado as fronteiras para a 

exploração de dados que podem potencialmente aumentar a descoberta de espécies 

(Wheeler et al 2012). Essa abordagem multidisciplinar não invalida a taxonomia 

tradicional, mas aumenta o rigor na delimitação de espécies (Schlick-Steiner et al 

2010). 

A Família Hylidae é constituída por aproximadamente 947 espécies, agrupadas 

em três subfamílias – Hylinae, Pelodryadinae e Phyllomedusinae - com distribuição 

nas Américas, Austrália/Papua-Nova Guiné e Eurásia (Faivovich et al 2005; Frost 

2014). A subfamília Hylinae é dividida em quatro tribos: Cophomantini, 

Dendropsophini, Hylini e Lophiohylini (Faivovich et al 2005), com Dendropsophini 

sendo a tribo mais rica em espécies (Frost 2013). Atualmente sete gêneros são 

incluídos em Dendropsophini: Scinax (113 espécies), Dendropsophus (96 espécies), 

Sphaenorhynchus (14 espécies), Pseudis (7 espécies), Lysapsus (4 espécies), 

Scarthyla (2 espécies) e Xenohyla (2 espécies) (Frost, 2014). 

Muitas das espécies da Família Hylidae apresentam taxonomia incerta e 

atualmente algumas delas têm sido reavaliadas (Gehara et al 2014). 

O gênero da família Hylidae, Dendropsophus, apresenta um número elevado 

de espécies e ampla distribuição geográfica. O gênero compreende cerca de 95 

espécies, com distribuição desde o norte da Argentina e Uruguai, América do Sul e 

Central, até o sul do México (Frost 2014). Dendropsophus bipunctatus é um anuro 
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com ampla distribuição geográfica e com tolerância a uma ampla gama de habitats 

variando desde o nível do mar à ate 1.100 metros de altitude. Esta espécie ocorre na 

região costeira do leste do Brasil a partir do Estado de Pernambuco, ao sul do Estado 

do Rio de Janeiro. É uma espécie adaptável, com populações extremamente 

abundantes (Carvalho-e-Silva & Verdade 2010). Dendropsophus elegans é um anuro 

arborícola de tamanho pequeno (comprimento rostro-cloacal 20–36 mm), 

caracterizado por apresentar um retângulo marrom-escuro emoldurado por uma faixa 

branco-amarelada no dorso e que também recobre as tíbias (Izecksohn & Carvalho-e-

Silva 2001). É uma espécie com ampla tolerância a habitats e com ampla distribuição 

variando desde o nível do mar à até 1.000 metros de altitude, sendo uma espécie 

adaptável, com populações abundantes, sua categoria é listada como pouco 

preocupante (Van Sluys et al 2010). 

O gênero Scinax, considerado especioso, representa um complexo de espécies, 

sendo muitas vezes de difícil delimitação. A ampla distribuição geográfica de algumas 

espécies, e a presença de caracteres morfológicos conservados entre elas (Pombal & 

Bastos 1995), contribuem para a dificuldade de identificação e distinção das espécies. 

A maioria das espécies do gênero Scinax possui ampla distribuição no Brasil, como 

por exemplo, Scinax fuscomarginatus, ocorrendo em quase todo Brasil, Scinax 

fuscovarius, ocorrendo do Mato Grosso, Tocantins e Bahia até o Rio Grande do Sul, e 

Scinax alter, ocorrendo na Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e 

Santa Catarina (Haddad 2008). Devido à variação geográfica na vocalização e a 

morfologia dos indivíduos adultos, foi sugerido que S. alter possa representar um 

complexo de espécies (Pombal et al 1995a, 1995b). Em 2012, Nunes et al fizeram a 

revisão taxonômica de S. alter utilizando como evidências caracteres morfológicos e 

padrões de vocalização a partir da comparação de dados morfológicos qualitativos e 

quantitativos entre diferentes localidades da distribuição geográfica da espécie. 

Entretanto, devido à grande amplitude da distribuição geográfica, não foi possível 

documentar os padrões de vocalização para todas as diferentes localidades 

analisadas. Dessa forma, a variação encontrada pelos autores pode ser atribuída a 

processos que influenciaram na diferenciação das populações devido ao isolamento 

geográfico, não necessariamente caracterizando a divergência em espécies distintas. 

O presente estudo teve como objetivo identificar padrões de variação 

geográfica de Dendrpsophus bipunctatus e Dendropsophus elegans utilizando como 

linhas de evidência caracteres morfológicos (Capítulo 1) e a associação de 
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caracteres morfológicos e moleculares em Scinax alter (capítulo 2). Com base nos 

resultados obtidos apresenta-se uma discussão a respeito da utilização de diferentes 

linhas de evidência para avaliar padrões de variação geográfica, e suas possíveis 

limitações. 


