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RESU MO

Duas espécies de Hyla e uma de Osteocephalus do Estado do Acre são descritas. Hyfa
timbeba, do grupo parviceps, é caracterizada principalmente pelo seu pequeno tamanho, man chas azuis na parte posterior do ventre, tímpano peque no, barras escuras na superfície dorsal
dos membros e pelas vocalizações. Hyla xapuriensis, do grupo minuta é caracterizada principalmente pelo tímpano indistinto, barras escuras na superfície dorsal dos membros posteriores e pontuações brancas irregulares no dorso. Osteocephalus subtilis é caracterizado principalmente pelo seu tamanho médio, ossos verdes, dorso marrom e barras escuras na superfície
dorsal dos membros posteriores.
Palavras-cha ves: Hylidae, Hyla, Osteocephalus, espécies novas, Amazônia.
ABSTRACT

New Species of the Genus Hyla from Acre State
Two species of the genus Hyla and one of Osteocephafus are described from Acre
State, Brazil. Hyla timbeba, a member of the parviceps group, is characterized mainly by its
small size, blue spots on the posterior part of the venter. small tympanum, dark bars on the
dorsal surface of the members and vocalizations. Hyla xapuriensis, a member of the minuta
group, is characterized mainly by its indistinct tympanu m, dark bars on the dorsal surface of
the posterior members, and irregular white puntuations on the dorsum. Osteocephalus subtilis
is characterized mainly by its medium size, green bones, brow n dorsum, and dark bars on the
dorsal surface o f the posterior members.
Key words: Hylidae, Hyla, Osteocephalus, new species, Amazônia.
I NTRODUÇÃO
São descritas duas novas espécies do gênero
Hyla, uma pertence ao grupo minuta e outra ao grupo parviceps, e uma nova espécie do gênero Osteo-
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Distribufdo em 30 de nOI.'embro de 1987

cephalus, e ncontradas durante estudo anurofaunístico no Estado do Acre.
As abreviaturas usadas para identificação dos
espécimes aqui referidos, são: ZUEC (Departamento
de Zoologia, Urúversidade Estadual de Campinas),
MZUSP (Museu de Zoologia da Universidade de
São Paulo) e WCAB (Coleção Werner 13okerman,
São Paulo).
As vocalizações foram gravadas em aparelho
UHER 4000 IC, em fita a 19 cmls e os sonog ramas
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analisados em aparelho Sound Spectrograph, série
700 da Voice ldentification Inc., em faixa de 300Hz
("wide band fllter").
Hyla timbeba, sp. n.

Diagnose
Espécie de porte pequeno (O 20,1-22,5 mm)
do grupo parviceps ("sensu" Duellman and Crump,
1974), com manchas azuis na região posterior do
ventre; tímpano pequeno; linha glandular supra-anal;
membros anteriores e posteriores com barras escuras
na face dorsal; manchas claras longitudinais nos
flancos e axilas, artelhos com palmatura desenvolvida.
Holótipo
MZUSP 60550, macho ad ulto, proveniente do
caminho para a Vila Boa Vista, Município de Xapuri
(10036'S, 68032'W; 160m de altitude), Estado do
Acre, Brasil, coletado em 23 de dezembro de 1983
por A. 1. Cardoso, M. Martins e J. S. Marinho P-.
Pará tipos
Fêmea adulta ZUEC 5723, coletado no mesmo
local e data que o holótipo. Machos adultos ZUEC
5473 e 5476 coletados no Miritizal, Município de
Cruzeiro do Sul (7038'S, 72040'W; 180m de altitude), Estado do Acre, Brasil, por A. J. Cardoso, M.
Martins e J. S. Marinho P-.
Descrição do holótipo
Porte pequeno, aspecto robusto (Fig. 1), cabeça larga (6,1), com seu comprimento (6,3) pouco
menor que l/3 do comprimento do corpo (20,1). Fo-

cinho truncado visto de cima (Fig. 2) e de perfli (Fig.
3). Narinas salientes, próximas à extremidade do focinho. Região loreal côncava, canto rostral pouco
evidente. Olhos salientes, laterais; seu maior diâmetro (1,9) menor que o espaço interocular (2,4). Tímpano distinto, circular com diâmetro (I ,2) maior que
metade do diâmetro ocular. Saco vocal subgular,
bem desenvolvido; dentes vomerianos em duas séries
entre as coanas. Membros anteriores com antebraço
mais robusto que o braço e com prega lateral evidente ao longo do seu comprimento. Dedo com discos adesivos menores que o tímpano, sendo o disco
do polegar maior que os demais (Fig. 4). Membrana
vestiginal entre o polegar e o segundo dedo e desenvolvida entre os outros dedos. Calos subarticulares
desenvolvidos. Membros posteriores _pouco robustos.
Comprimento do fêmur e da tíbia juntos (19,3), pouco menor que o comprimento do corpo, sendo a Uôia
pouco maior que o fêmur. Artelhos com discos de
tamanhos semelhantes aos dos dedos, unidos por
me mbranas que atingem pouco mais de 213 do 32 e
42 artelhos (Fig. 5). Calos subarticulares desenvolvidos; calosidades plantares pouco evidentes; linha
gland ular supra-anal. Pele lisa no dorso e granulosa
no ventre, com exceção da região guiar que também
é lisa.
Em exemplar vivo, o colorido geral do dorso é
castanho escuro com barras discretas da mesma cor,
porém um pouco mais intensa, nos antebraços, coxas, tíbias e pés. Mancha interocular em forma de
"V" com o ápice voltaào para trás. Lateral com
manchas creme-amarelada s longitudinais nos flancos
e axilas.
Etimologia
Em língua Tupi, timbeba significa nariz acha-

Fig. 1 - Hyla túnbeba sp. n. (ZUEC 5473) - macho adulto, comprimento total 20,1 mm.
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Figs 2 a 5 - Hyla timbeba sp. n. (ZUEC 5476)- cabeça em vista dorsal e de perfil; mão e pé em vista ventntl. Unidade
da escala em mm.
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TABELA I

Medidas, em mm, da série tipo de Hyla timbeba sp. o ..
O exemplar MZUSP 60560 é o holotipo
MZ USP ZUEC
60560 5723
Comprimento total
Comprimento da cabeça
Largura da cabeça
Diâmetro do olho
Distância interocular
Distância olho-narina
Diâmetro do tímpano
Compriment o do ffimur
Comprimento da tíbia
Comprimento do pé

2 1,9
6,7
7,5
2,2
2,7
1,8
1,6
9,1
10,0
8,5

22,5
7,4
7,5
2,6
3, 1
2,2
1,5
11 ,2
11,3
8,8

ZUEC
5473

ZUEC
5476

20,1
6,1
6,4
2,4
2,7
2,0
1,3
9,3
9,5
7,0

19,4
5,8
5,9
2,1
2,6
1,8
1,2
9,1
8,9
6,8

tado e o nome é dado em alusão ao focinho curto e
truncado desta nova espécie.
Variação
Em alguns exemplares a coloração dorsal é
cinzenta e sem mancha suborbital clara. Em uma
única fêmea conhecida, a coloração creme predominante no ventre se prolonga lateralmente desde os
flancos até o canto posterior da boca e continua com
a mancha subocular. Também nas medidas são encontradas pequenas variações (Tabela 1).
Biologia
Machos em atividade reprodutiva foram encontrados tanto em áreas abertas modificadas, como

kH z
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em margem de mata primária, próximos ou distantes
de poças d'ág ua. Vocalizavam sobre gramíneas a altura de 0,3 a 0,4 m ou em árvores a até 4 m de altura.
Comparação com outras espécies
A no va espécie se distingue no grupo parviceps, pelas vocalizações e pontuações azuis na região
posterior do ventre. De H. bokennanni, H subocularis e H. luteocelata ainda se distingue pela ausência
de faixas claras dorsolaterais.
Vocalizações
As vocalizações de Hyla timbeba sp. n. são
constituídas por notas semelhantes , emitidas a intervalos regulares de aproximadamente 600 m e em
ritmo de 50-60 notas/min. Cada nota é constituída
por cerca de 10 pulsos separados entre si por intervalo semelhante ao seu tempo de duração (Fig. 6).
Estes pulsos são emitidos em faixa de 3,0 a 4,2 kHz,
com exceção do primeiro deles, que é emitido em
faixa mais estreita que os demais. Em todas as ocasiões de coleta, foi muito difícil a localização dos indivíduos através dos sons que emitem. As vocalizações de Hyla timbeba sp. n. são semelhante~ às
aprese'ltadas por ScWüter (1979) para Hyla brevifro ns e diferem das apresentadas por Duellman e
Crump (1974) na descrição de Hyla brevifrons, principalmente em relação à amplitude das faixas de freqüência e ao número de pulsos na nota.
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Fig. 6 - Hyla timbeba sp. n.- Sonograma de uma nota característica de sua vocalização. AJC 48/06
Municfpio de
Xapuri, Estado do Acre.
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Fig. 7 - H yln xnpuriensis sp. n. (ZU EC 5747)- macho adulto, comprimento total 18,4 mm.

Hyla xapuriensis sp. n.

Diagnose
Espécie de porte pequeno (6 15,7-1 8,4 mm)
do grupo minuta; tímpano indistinto; linha glandular
supra-anal; membros posteriores com barras escuras
na face dorsal; artelhos com palmatura desenvolvida;
pontuações brancas irregulares no dorso.
Holótipo
MZUSP 60558, macho adulto, proveniente do
caminho para a Vila Boa Vista, Município de Xapuri, Estado do Acre, Brasil, coletado em 26 de dezembro de 1983 por A. J. Cardoso, M. Martins e J.
S. Marinho P-.
Parátipos
Machos adultos ZUEC 5746, 5747 e 5770,
MZUSP 60559 e WCAB 49636, coletados no mes mo local que o holótipo entre 24 e 26 de dezembro
de 1983 por A. J. Cardoso, M. Martins e J. S. Marinho P-!.
Descrição do holótipo
Porte esbelto (Fig. 7); cabeça larga (6,4), com
seu comprimento pouco maior que 1/3 do comprimento do corpo (15,7). Focinho truncado quando
visto de cima (Fig. 8) e arredondado quando visto de
perfil (Fig. 9). Narinas salientes próximas à extremidade do focinho. Região loreal, canto rostral pouco
marcado. Olhos salientes ligeirame nte dirigidos para
frente; seu diâmetro (2,5) maior que o espaço interorbital (2,3). Tímpano indistinto. Prega supratimpânica pouco evidente. Saco vocal subgular bem desenvolvido. Membros anteriores com antebraço mais
robusto que o braço e com prega lateral ao longo de
seu comprimento. Dedos com discos adesivos maio-

res que o tímpano, sendo o disco do polegar maior
que os demais. Membrana pouco desenvolvida entre
os dedos (Fig. 10). Calos subarticulares pouco desenvolvidos. Membros posteriores pouco robustos.
O comprimento do fêmur e da tíbia juntos (17,3)
maior que o comprimento do corpo, sendo a tíbia
(9,1) mais longa que o fêmur (8,2). Artelhos com
discos de tamanhos semelhantes aos dos dedos, uni dos por membranas que atingem mais de 2/3 dos artelhos (Fig. 11). Calos subartic ulares pouco desenvolvidos; calosidades plantares pouco evidentes, linha glandular supra-anal. Pele do abdômen e de
parte da porção ventral da coxa, granulosa; região
guiar, flancos e dorso, lisos.
Em exemplar vivo o dorso é C.!Stanho claro
com pontuações brancas irregulares. Mancha interocular em forma de triângulo com o ápice voltado
para trás, um pouco mais escura. Ventre branco com
saco vocal amarelo claro e tubérculos brancos na região abdominal. Íris castanho escuro.

Variação
A série tipo apresenta certas variações nas dimensões (Tabela 11). Pode haver manchas irregulares
na região dorsal. A região plantar pode estar mais
pigmentada ressaltando os tubérculos plantares.
Etimologia
O nome desta espécie é dado em alusão à sua
descoberta em Xapuri.
Biologia
Indivíduos vocalizando foram encontrados sobre arbustos, próximos à margem de poça temporária no interior da mata, a altura aproximada de 1 m.
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Figs 8 a 11 - Hyln xapuriensis sp. n. (ZUEC 5769)- cabeça em vista dorsal e de perfil; mão e pé em vista ventral. Uni·
dade da escala em mm.
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TABELA 11

Medidas, em mm, da ~rie tipo de Hyla xapu~nsis sp. a •• O exemplar
MZUSP 60558 f o holotipo
MZUSPMZUSP ZUEC ZUEC
60558 60559 5746
5747
Comprimento total
Comprimento da cabeça
Largura da cabeça
Diâmetro do olho
Espaço interocular
Distância olho-narina
Comprimento do fêmur
C.omprimento da tíbia
Comprimento do pé

15,7
5,6
6,4
2,5
2,3
1,6
8,2
9,1
7,8

16,2
6,0
5,6
2,4
2,9
1,9
9,0
9,6
7,8

Comparação com outras espécies
Hyla xapuriensis sp. n. se distingue das demais
espécies do grupo pelas vocalizações e pontuações
brancas do dorso. Além destes caracteres, Hyla xapuriensis sp. n. se distingue de H. riveroi pelo focinho mais curto e arredondado, olhos maiores, membranas entre os artelhos menos desenvolvidas, e pelo
tímpano indistinto; de H. minuta pelo porte menor e
focinho mais curto e arredondado; de H. leali pelo

17,1
5,7
5,9
2,3
2,4
1,6
9,5
10,0
7,6

ZUEC ZUEC WCAB
5770 49636
5769

18,4
5,8
6,0
2,8
2,8
1,7
9,8
10,7
9,4

16,7
6,0
6,1
2,8
2,1
1,3
8,8
9,9
9,1

16,0
5,7
5,8
2,3
2,5
1,6
8,5
9,3
7,4

16,7
5,9
5,9
2,4
2,7
1,8
9,0
9,6
7,6

porte menor, focinho mais arredondado e dedos mais
finos.
Vocalizações
As vocalizações de Hyla xapuriensis sp. n.
apresentam variações consideráveis, o que parece ser
comum entre as espécies do grupo minuta. O tipo de
nota mais freqüente (Fig. 12a) é um unidade com
estrutura multipulsionada, com duração aproximada
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Fig. 12 - Hyla xapuriensis sp. n.- Sonogramas das vocalizações: A = canto; B = canto territorial. AJC 54105. Municfpio de Xapuri, Estado do Acre.
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de 250 m, constituída por cerca de 15 pulsos separados entre si por tempo muito curto. Estes pulsos
são emitidos em faixa de 4,0 a 5,8 kH z, com intensidade maior entre 4,5 e 5,2 kHz. Estas notas são emitidas em ritmo aproximado de 80 notas/min. Outro
tipo de nota estudada na população topotípica, e
emitida por indivíduos próximos entre si, apresenta
estrutur a bem mais complexa e é emitida em ritmos
muito irregulares. Uma dessas notas (Fig. 128)
apresenta duração em torno de 200 m e estrutur a
física variada ao longo da emissão. Nestas notas pode-se reconhecer três momentos distintos: no início,
uma emissão rápida e irregular de pulsos justapostos,
entre 3,8 a 4,2 kHz; em seguida a parte de maior intensidade da nota, com duração de 100 a 130 m e
modulação ascendente, que começa entre 4,6 a 5,1 kHz e termina entre 4,8 e 5,3 kH z; na parte final da
nota são emitidos pulsos justapos tos em faixa mais
aguda, de 5,5 a 6,4 kHz. Foi encontrado também
outro tipo de nota semelhante a este, diferindo basicamente em dois aspectos: a faixa de freqüência com
maior intensidade apresentava modulaç ão mais
acentuada e era emitida na mesma faixa da parte final da emissão.
Osteocephalus subtilis sp. n.

Diagnose
Espécie de porte médio (6 35,8 - 38,8 mm)
com ossos verdes, dorso castanho e pele lisa; olhos
grandes e salientes; membros posteriores com barras
escuras na face dorsal; linha glandular supra-anal;
artelhos com palmatura desenvolvida.
Holótipo
MZUSP 60561, macho adulto, proveniente do

Igarapé Brasília, Município de Cruzeiro do Sul
(7037'S, 72042'W; 190m de altitude), Estado do
Acre, Brasil, coletado em 4 de dezembro de 1983
por A. J. Cardoso eM. Martins.
Parátipos
Machos adultos: ZUEC 4656-46 57 e MZUSP
60652-60563, coletados na sede do "campus" A vançado do Projeto Rondo n- UNICAMP, Município de
Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, Brasil, em 1\1 de
janeiro de 1982 por C. F. B. Haddad ; ZUEC
4683-46 85 e WCAB 49637, coletados no mesmo local dos últimos em 12 de janeiro de 1982 por C. F.
B. Haddad ; ZUEC 5427-5428 coletados no Igarapé
Formoso, município de Cruzeiro do Sul, Estado do
Acre, Brasil, em 29 de novembro de 1983 por A. J.
Cardoso ; ZUEC 5503-5504 e WCAB 49638 coletados no mesmo local e data que o holótipo.
Descrição do holótipo
Porte esbelto (Fig. 13); cabeça larga (12,9)
pouco maior que l/3 do comprimento do corpo
(36,2). Focinho truncado quando visto de cima (Fig.
14) e de perfll (Fig. 15). Narinas salientes, próximas
à extremidade do focinho. Região loreal côncava,
canto rostral pouco marcado. Olhos salientes, ligeiramente dirigidos para frente; seu diâmetro (5,0)
maior que o espaço interocular (4,1). Tímpano pequeno, circular, sendo seu diâmetr o (3,0) menor que
o diâmetro ocular. Prega supratimpânica evidente.
Saco vocal subgular expandido lateralmente. Membros anteriores com antebraço mais robusto que o
braço e com prega lateral pouco desenvolvida ao
longo de seu comprimento. Dedos com discos adesivos menores que o tímpano, sendo o disco do polegar menor que os demais. Membrana pouco desen-

Fig. 13- OsteÓcephalus subtilis sp. n. (ZUEC 4784)- macho adulto, comprim

ento totaJ 36,4 mm.
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Figs 14 a 17- Osteocephalus subtilis sp. o. (ZUEC 5506)- cabeça em vista dorsal e de perfil; mão e pé em vista ventral.
Unidade da escala em mm.
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TABELA II1

Medldu, em mm, da série tipo de Osteoceplwlus subtilis sp. n •.
O exemplar MZUSP 60561 i o bolotipo
MZUSP ZUEC ZUEC
60561 4684
5503
Comprimento total
Comprimento da cabeça
Largura da cabeça
Diâmetro do olho
Espaço interocular
Distância olho-narina
Diâmetro do tímpano
Comprimento do fêmur
Comprimento da tfbia
Comprimento do pé

36,2
13,1
12,9
5,0
4,1
3,6
3,0
18,8
19,8
14,9

volvida entre os dedos (Fig. 16). Calos subarticulares
pouco desenvolvidos. Membros posteriores pouco
robustos. O comprimento do fêmur e da tfbia juntos
(38,6) é maior que o comprimento do corpo, sendo a
tfbia um pouco mais longa que o fêmur. Artelhos
com discos menores que os dos dedos unidos por
membranas que atingem 3/4 do J!? e 4!? artelhos (Fig.
17). Calos subarticulares pouco desenvolvidos; calosidades plantates pouco evidentes: linha glandular
supra-anal; pele do abdômen e da porção ventral da
coxa, granulosa; região guiar, flancos e dorso, pouco
granulosos.
Em exemplar vivo o colorido geral é castanho
escuro com mancha branca na região subocular,
ventre creme e íris negra.
Variação
A série tipo apresenta variações nas dimensões
(Tabela 111). O colorido dorsal pode ser de castanho
claro a castanho escuro e apresentar manchas brancas irregulares.
Etimologia
Em latim, subtilis significa esbelto e o nome é
dado em alusão ao porte desta nova espécie.
Biologia
Machos foram encontrados vocalizando, a alturas variáveis de 0,5 a 2,5 m, sobre ramos de arbustos e folhas de Mauritia sp, próximos a poças
permanentes tanto em brejos como em margens de
mata..
Comparação com outras espécies
A nova espécie é muito semelhante a Osteoce-

36,4
12,9
12,8
4,4
4,8
3,5
3,1
19,3
20,4
15,6

35,8
12,8
12,8
4,7
4,1
3,7
3,1
19,4
19,9
14,3

ZUEC WCAB WCAB
5504 49637 49638

38,8
13,2
13,8
4,9
4,5
3,9
3,5
20,7
21,0
16,0

38,4
14,7
13,5
4,8
4,9
3,7
3,4
19,8
20,7
15,6

37,8
13,4
13,6
5,0
5,0
4,0
3,5
19,6
20,4
14,8

pha/us buckieyi, da qual se distingue pelo tímpano
maior, formato e grau de pigmentação do calo nupcial, pele mais rugosa e pelas características das vocalizações. De O. /eprieurii, a nova espécie se distingue pelos dedos mais curtos e largos, discos das
mãos menores, focinho mais longo e pele mais rugosa. Osteocephalus subtilis sp. n. se diferencia de
Osteocepha/us sp. da região de Manaus (citado por
Zimmerman and Bogart, 1984) pela íris negra.
Vocalizações
As vocalizações desta nova espécie estão estudadas em outro artigo (Cardoso eVieilliard, in prep.).
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