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Revisão da distribuição geográfica de Phyllodytes kautskyi
Peixoto & Cruz, 1988 (Amphibia, Anura, Hylidae)

José Eduardo Simon1, 2 *  & Juliana Peres1

RESUMO. Segundo a literatura vigente, Phyllodytes	kautskyi é um anuro bro-
melígena restrito à região centro-serrana do Estado do Espírito Santo, sudeste 
do Brasil. Fundamentado em pesquisas de campo e no exame de espécimes de 
coleções científicas, o presente trabalho atesta a ocorrência dessa espécie entre 
sua localidade-tipo (Domingos Martins, ES) e o sul da Bahia (Serra Bonita, 
Camacan), envolvendo um gradiente geográfico de pelo menos 580 km de exten-
são e 800 m de altitude. A exígua representatividade de espécimes em coleções 
científicas e a semelhança de seu canto de anúncio com as manifestações sonoras 
de aves noturnas podem explicar porque a distribuição geográfica de Phyllodytes	
kautskyi permaneceu por muitos anos mal documentada na literatura. 
Palavras-chave: Phyllodytes	kautskyi, Hylidae, Mata Atlântica.

ABSTRACT. Review of the geographic distribution of Phyllodytes kautskyi  
Peixoto & Cruz, 1988 (Amphibia, Anura, Hylidae). According to current 
literature, Phyllodytes	kautskyi is a anuran of bromeliads restricted to the center-
serrana region of the State of Espírito Santo, Southeastern Brazil. On the basis 
of field research and museum specimens, this study proves the occurrence of 
the species between its locality-type (Domingos Martins, ES) and south Bahia 
(Serra Bonita, Camacan). This distribution embraces a geographic gradient of 
580 km of extension and 800 m of altitude. The small specimen representa-
tion in museums and the similarity of its advertisement call with the sonorous 
manifestations of nocturnal birds can explain why the geographic distribution 
of Phyllodytes	kautskyi  remained per many years poorly documented in the 
literature.
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Introdução

O gênero Phyllodytes	Wagler, 1830, pertencente à família Hylidae 
(Anura), apresenta distribuição geográfica no Brasil e Trinidad e Tobago 
(Peixoto & Cruz, 1988; Cruz et al.,	2006). As 12 espécies que compreendem 
o gênero são de pequeno e médio porte, apresentam coloração tipicamente 
amarelo-esverdeada, com variado padrão de pigmentação na região dorsal, e 
todas vivem associadas a bromélias (e.g. Eterovick, 1999; Peixoto et al., 2003; 
Caramaschi et	al.,	2004). 

No Brasil, as 11 espécies conhecidas estão restritas à porção oriental do 
país, especialmente no domínio morfoclimático Tropical Atlântico (Ab´Saber, 
1977), onde duas delas possuem ocorrência no Estado do Espírito Santo: Phyllo-
dytes	kautskyi Peixoto & Cruz, 1988 e Phyllodytes	luteolus (Wied-Neuwied, 1824).

Phyllodytes	kautskyi foi descrita do município de Domingos Martins, 
região serrana do Espírito Santo (Peixoto & Cruz, 1988). Além desta localidade, 
era conhecida de Bandeira, norte de Minas Gerais, e São José da Vitória, sul da 
Bahia (Peixoto & Caramaschi, 2002; Caramaschi et	al., 2004). Porém,	a revisão 
taxonômica do material dessas duas regiões indicou tratar-se de uma nova es-
pécie, designada como Phyllodytes	maculosus (Cruz et	al., 2006). Esta revisão 
implicou na necessidade de retificar a distribuição de Phyllodytes	kautskyi, uma 
vez que restringiu sua área de ocorrência à sua localidade-tipo, como prevalecia 
antes do estudo de Peixoto & Caramaschi (2002) e Caramaschi et al. (2004).

O presente estudo revisa a distribuição geográfica de Phyllodytes	
kautskyi, com base em recentes registros provenientes dos estados da Bahia 
e do Espírito Santo. Tais registros, fundamentados em pesquisas de campo e 
espécimes de coleções científicas, atestam que este hilídeo possui ampla ocor-
rência na porção central da Mata Atlântica. 

Métodos

Os registros que aqui nos reportamos à P.	 kautskyi baseiam-se em 
espécimes de coleções científicas, no encontro de exemplares e gravações de 
sua vocalização, durante pesquisas de campo que conduzimos nos últimos anos 
(2003 - 2008) no sul da Bahia e no Espírito Santo.

A identificação dos espécimes analisados apoiou-se na descrição original 
de Phyllodytes	kautskyi (Peixoto & Cruz, 1988), no exame do material-tipo da 
coleção Eugênio Izeckson (EI), atualmente sediada na Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, e dos topótipos do Museu Nacional do Rio de Janeiro 
(MNRJ) e do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão (MBML), Santa Teresa, ES. 
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Amostras do canto de anúncio (sensu Well, 1977) de P.	kautskyi foram 
obtidas em condições naturais (espécimes vocalizando em seus sítios de repro-
dução), usando gravador Sony TCM 5000-EV, microfone Sennheiser ME-66 
e fita cassete EMTEC ferro II, seguindo as recomendações de Kroodsma et	al. 
(1996). As vocalizações foram digitalizadas no “software” Avisoft SasLab Light, 
version 3.0, com frequência de entrada em 16 kHz e 16 bits de resolução. O 
oscilograma, sonograma e espectograma foram elaborados no software Sound 
Ruler Acoustic Analysis, version 9.6, com FFT-length= 256 points, Overlap 
em FFTs= 0.9 e Window type= Hanning. Os espécimes-testemunhos coletados 
foram fixados segundo os procedimentos de Auricchio & Salomão (2002), tendo 
sido depositados no MBML (veja abaixo). Os espécimes encontrados mas não 
coletados foram soltos no local de sua captura após a anotação de seus dados 
morfológicos tomados em laboratório.

Os parâmetros do canto de P.	 kautskyi foram analisados segundo a 
nomenclatura adotada por Simon & Gasparini (2003).  Amostras do canto de 
anúncio de P.	kautskyi obtidas pelos autores foram depositadas no Arquivo So-
noro Prof. Elias P. Coelho (ASEPC), Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro.  

Os dados climáticos e referências geográficas foram tomados com 
auxílio de termohigrômetro digital TFA e GPS Garmin 12 (datum SAD 69). O 
comprimento rostro-cloacal (CRC) dos espécimes foi medido com paquímetro 
Mitutoyo (precisão: 0,1 mm).

Resultados

Com base em nossas pesquisas de campo, documentamos a ocorrência 
de P.	kautskyi para uma localidade no sul da Bahia e duas no Estado do Espírito 
Santo, abrangendo as porções nordeste e sudeste do Brasil (Figura 1).

Na Bahia,	Phyllodytes	 kautskyi foi registrada nas proximidades da 
RPPN Estação Veracel (16º23’17’’ S e 39º10’11’’ O; altitude: 70 m), município 
de Porto Seguro, em 13 de setembro de 2004.  Nessa ocasião, dois espécimes 
foram coletados (MBML-7219, ♂, CRC = 38,2 mm; MBML-7220, ♂, CRC = 
36,9 mm). Os espécimes foram localizados no interior de bromélias Aechmea	
blanchetiana, situadas no solo em borda de mata, mas somente um deles estava 
vocalizando.                                          

A gravação do canto de anúncio (“advertisement call”) do espécime 
que vocalizava (MBML-7219) foi feita na mesma noite de seu encontro, por 
volta das 21:00 h, sob chuva fina e temperatura e umidade relativa do ar de  
21º C e 78%, respectivamente. 
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A análise sonográfica da gravação permitiu verificar que a estrutura 
temporal do canto de anúncio apresenta duração média de 3,61 s (SD = ± 0,09; 
amplitude = 3,48 - 3,75; n = 12, um espécime gravado), sendo composta por 
uma série de 22 notas simples não multipulsionadas (Tabela 1, Figura 2a-c). 
O canto apresenta estrutura harmônica, com três a quatro harmônicos visíveis 
no sonograma. As notas são estruturalmente similares entre si, com modulação 
de freqüência ascendente em sua maior parte, descendendo em seu trecho final 
(formato de V invertido). A freqüência fundamental corresponde à freqüência 
dominante, situando-se, em seu nível médio, em 1.160 Hz (amplitude: 880 - 
1.370 Hz). A duração média das notas do canto é de 74 ms ± 14 (n= 21), emi-
tidas em intervalos que aumentam gradualmente entre 84 e 140 ms. O canto 
é emitido em intervalos de 53,55 s ± 6,40 (n= 6). Em uma das amostradas 
analisadas, os picos de energia (maiores amplitudes) concentram-se em 1.210 
e 2.847 Hz (Figura 2c).
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Figura 1. Distribuição geográfica de Phyllodytes	kautskyi: triângulo - localidade-tipo 
(Domingos Martins, ES); novos registros documentados (c- coleta de espécime; e- 
espécime de museu; f- fotografia de espécime; g- gravação de vocalização): quadra-
do- Parque do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão (f/g), Santa Teresa, ES; estrela- 
Reserva Natural da Vale do Rio Doce (g), Linhares, ES; círculo- Porto Seguro (c/f/g), 
BA; cruz- Serra Bonita (e), Camacan, BA. 
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Tabela 1. Parâmetros acústicos do canto de anúncio de Phyllodytes	kautskyi procedente 
do sul da Bahia (Porto Seguro) e do Espírito Santo (Santa Teresa e Linhares), sendo 
referentes à vocalização de um espécime gravado por localidade. Os valores apresen-
tados correspondem à média aritmética e ao desvio padrão, acompanhados dos valores 
máximos e mínimos (entre parênteses) e número de amostras (n).

Localidade Duração do Canto (s) Número de 
Notas

Frequência Dominante 
Média (Hz)

Intervalo entre 
Cantos (s)

Porto Seguro, BA 
(espécime MBML 7219)

3,61 ± 0,09 (3,48 - 3,75); 
n= 12 22 1.160 (880 - 1.370) 53,55 ± 6,40; n= 6

Santa Teresa, ES 
(espécime não coletado)

3,75 ± 0,10 (3,56 - 3,90); 
n= 10 21 1.478 (1.090 - 1.618) 50,14 ± 6,65; n= 7

Linhares, ES 
(espécime não coletado)

3,52 ± 0,11 (3,33 - 3,68); 
n= 7 21 1.380 (1.160 - 1.625) 59,13 ± 6,95; n= 8

Figura 2. Oscilograma (a), sonograma (b) e espectrograma (c) do canto de anúncio 
de Phyllodytes	kautskyi gravado nas proximidades da RPPN Estação Veracel, Porto 
Seguro, BA (temperatura do ar em 21º C e umidade relativa do ar de 78%). 
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Os dois espécimes coletados em Porto Seguro possuíam padrão seme-
lhante de coloração, notando-se a presença de máculas marrons quando em 
vista dorsal (Figura 3).

No Espírito Santo,	Phyllodytes	kautskyi foi registrada no Parque do Mu-
seu de Biologia Prof. Mello Leitão (19°55’53” S e 40°35’42” O, altitude: 650 
m), município de Santa Teresa, em 31 de março de 2008, e na Reserva Natural 
da Vale do Rio Doce (19°06’45”S e 40°03’03” O, altitude: 22 m), município 
de Linhares, em 23 de janeiro de 2003. 

No Parque do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão (PMBML), um 
espécime foi encontrado às 20:20 h, vocalizando sob chuva fina (tempera-
tura do ar: 18,6º C; umidade relativa do ar: 79%) no interior da bromélia 
Aechmea	phanerophlebia. A bromélia situava-se sobre pedras no jardim 
do PMBML, cuja área (ca. 8,0 ha), predominantemente constituída por 
formação florestal secundária, encontra-se inserida no perímetro urbano 
do município. A estrutura temporal do canto de anúncio foi similar àquela 
documentada para o espécime do sul da Bahia, sendo composta por uma série de 
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Figura 3. Espécimen adulto de Phyllodytes	kautskyi (MBML-7219, ♂, CRC = 39 mm) 
gravado nas proximidades da RPPN Estação Veracel, Porto Seguro, Bahia.
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21 notas simples, com freqüência dominante média de 1.478 Hz (1.090 – 1.618 
Hz) e intervalo entre cantos de 50,14 s ± 6,65 (n= 7) (Tabela 1). Em uma das 
amostradas analisadas, os picos de energia concentraram-se em 1.502, 2.584 
e 3.004 Hz (Figura 4a-c). 

O exame do único espécime encontrado no PMBML indicou tratar-se 
de um macho adulto (não coletado), medindo 45,3 mm (CRC).  A espécie foi 
ouvida no PMBML nos três meses seguintes (15/4/2008, 18/5/2008, 26/6/2008); 
porém, localizada em bromélias epífitas (e.g.	Aechmea	chlorophyla) situadas a 
cerca de 5,0 m do solo. Apenas um indivíduo foi ouvido em todas as ocasiões, 
mas isso não permitiu concluir se tais observações correspondiam ao indivíduo 
descoberto em 31/03/2008.

Diferente dos espécimes de Porto Seguro, Bahia, o espécime ob-
servado no PMBML não ostentava máculas marrons em sua região dorsal. 
Nesse espécime, notou-se que, em vista dorsal, a coloração variou do ama-

Figura 4. Oscilograma (a), sonograma (b) e espectrograma (c) do canto de anúncio 
de Phyllodytes	kautskyi gravado no Parque do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, 
Santa Teresa, ES (temperatura do ar em 18,6º C e umidade relativa do ar de 79%). 
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relo-esverdeado ao marrom, dependendo da condição em que se encontrava. 
Em condição natural (em turno de vocalização ou em repouso na vegetação), 
ostentava amarelo-esverdeado; a cor marrom foi observada em condição de 
estresse (acondicionado em sacola plástica e/ou manuseado no laboratório) 
(Figura 5).

Não foram obtidos espécimes-testemunhos na Reserva Natural da 
Vale do Rio Doce, Linhares, devido à localização das bromélias no dossel 
da floresta (ca. 25m do solo), onde a espécie vocalizava. A baixa qualidade 
da gravação (espécimes distantes do gravador e ruídos de fundo/ventos) impos-
sibilitou que o sonograma do canto registrado em Linhares fosse apresentado 
nesse estudo. Mas a análise sonográfica do registro acústico demonstrou 
que o canto dessa localidade é semelhante ao de outras localidades (por 
exemplo, Domingos Martins), indicando tratar-se igualmente de P.	kaustkyi	
(vide Tabela 1).

Em adição, apontamos a ocorrência de Phyllodytes	 kautskyi	para o 
município de Camacan, sul da Bahia (vide Figura 1), com base em material 
existente na coleção herpetológica do Museu Nacional (MNRJ 60211, 60212; 
Serra Bonita, 15º21’24’’ S e 39º34’32’’ O; altitude: ca. 500 m; 03/maio/2009), 
Rio de Janeiro, e no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão (MBML 6571; 24/
abril/2008).
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Figura 5. Espécime adulto (não coletado) de Phyllodytes	kautskyi gravado no Parque do 
Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, Santa Teresa, ES. Note a variação de coloração 
do espécime em vista dorsal: a- amarelo-esverdeado, quando observado em condição 
natural (em turno de vocalização ou em repouso na vegetação); b- marrom, quando 
em condição de estresse (recém-retirado de sacola plástica).

a b
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Discussão

Os registros anteriores de Phyllodytes	kautskyi para a Bahia (Peixoto 
& Caramaschi, 2002; Caramaschi et al., 2004) foram recentemente atribuídos 
à Phyllodytes	maculosus	por Cruz et al. (2006). Com efeito, o presente estudo 
constitui-se no primeiro registro documentado de Phyllodytes	kautskyi para 
o nordeste do Brasil. A ocorrência aqui mencionada para a Camacan (Serra 
Bonita), estende em 580 km o limite norte da distribuição geográfica de P.	
kautskyi, a partir de sua localidade-tipo, Domingos Martins, Espírito Santo 
(Peixoto & Cruz, 1988). 

Quanto aos parâmetros acústicos analisados, o canto de anúncio de P.	
kautskyi de Santa Teresa, Linhares e Porto Seguro é similar ao canto topotípico 
descrito por Simon & Gasparini (2003), o que reforça a identidade taxonômica 
dos espécimes coletados e/ou gravados nessas três localidades adicionais de 
ocorrência da espécie. O exame dos espécimes obtidos em Porto Seguro, Bahia, 
não revelou diferença quanto aos caracteres diagnósticos de Phyllodytes	kautskyi 
apresentados por Peixoto e Cruz (1988) e revistos por Cruz et al. (2006), exceto 
com relação à sua coloração em vista dorsal. Dois espécimes dessa localidade 
(MBML 7219, 7220), assim como dois daqueles procedentes de Camacan 
(MNRJ 60211, MBML 6571) possuem dorso e membros com máculas escuras 
(versus amarelo-esverdeado uniforme no holótipo), evidenciando um caso 
de condição polimórfica nas populações de P.	kautskyi. A maior ou menor 
evidência das máculas nos espécimes da Bahia (Camacan e Porto Seguro) 
parece estar associada ao processo fisiológico/hormonal de mudança de 
cor dos anfíbios em resposta à variação de luminosidade, temperatura, cor 
do substrato ou condição de estresse (para uma revisão detalhada sobre 
o assunto, veja Duellman & Trueb, 1994). Segundo Cruz et	al. (2006), o 
dorso e os membros com máculas e a presença de dois odontóides ante-
riores maiores na mandibula são caracteres que diferenciam Phyllodytes	
maculosus de P.	kautskyi. Porém, os espécimes de P.	kauskyi procedentes 
de Porto Seguro (MBML 7219/7220) e de Camacan (MNRJ 60211/60212, 
MBML 6571) também apresentam tais características, notando-se ainda que, 
em vista dorsal, a coloração de P.	kautskyi pode variar do amarelo-esverdeado 
ao marrom, conforme observado no exemplar gravado no Parque do Museu de 
Biologia Prof. Mello Leitão, em Santa Teresa, ES. O canto de anúncio permanece 
desconhecido para Phyllodytes	maculosus, recentemente descrita de Bandeira, 
norte de Minas Gerais, e São José da Vitória, sul da Bahia (Cruz et	al., 2006). 
A descrição de seus parâmetros acústicos poderá ser útil para testar a validade 
de P.	maculosus diante da aparente fragilidade da diagnose morfológica que 
sustenta esse táxon. 
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O presente estudo corresponde ao primeiro registro documentado de P.	
kautskyi para Santa Teresa, ES, corroborando a identificação acústica sugerida 
por Simon & Gasparini (2003). Em sua maior parte, a formação florestal que 
hoje compõe o Parque do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão (PMBML) 
consiste em um dos primeiros trabalhos de restauração ambiental no Estado 
do Espírito Santo, promovido pelo naturalista Augusto Ruschi (1915-1986) 
a partir do ano de fundação da referida instituição (1949). Bromélias foram 
introduzidas nessa área (Ludovic Kollmann, 10/maio/2011, comum. pess.), 
incluindo espécies onde P.	kautskyi foi encontrada. Portanto, é possível que sua 
ocorrência em fragmento florestal situado na área urbana de Santa Teresa seja 
decorrente do plantio de bromélias e/ou da rotina de coleta de material botânico 
destinado ao herbário do MBML, quando se nota a presença de anuros saltando 
do interior dessas plantas (Ludovic Kollmann, 10/maio/2011, comum. pess.). 
Porém, não se descarta a possibilidade de que sua ocorrência esteja relaciona-
da à persistência de uma população relictual no pequeno trecho de vegetação 
remanescente situado na porção sul do parque, a partir do qual a espécie teria 
se dispersado para a área de floresta recuperada. 

O município de Santa Teresa possui um considerável histórico de pes-
quisas herpetológicas, que se inicia a partir da década de 1980 (e.g. Weygoldt 
& Peixoto, 1985; Weygoldt, 1986) e prossegue quase que continuamente até 
os dias de hoje, com abordagens que variam entre taxonomia (e.g. Cruz, 1980; 
Peixoto, 1982; Weygoldt & Peixoto, 1985; Izecksohn, 1994; Cruz et	al., 2005; 
Canedo & Pimenta, 2010), ecologia (e.g. Weygoldt, 1986; Pertel et	al., 2006), 
faunística (e.g. Gasparini, 2002, Rödder et	al., 2006; Rödder et al., 2007; Teixei-
ra et al., 2007; Peres & Simon, 2010), entre outras. Pelo volume de informações 
acumuladas nesses últimos 30 anos, Santa Teresa destaca-se como uma das 
localidades mais bem investigadas do sudeste do Brasil. Recentemente, Rödder 
et	al., (2007) avaliaram a composição da anurofauna ali ocorrente, com base 
em pesquisas de campo, compilação de bibliografias e revisão de espécimes de 
museus. O estudo desses autores indicou a ocorrência de 102 espécies para o 
município, o qual foi por eles considerado como um “hotspot” em diversidade 
mundial de anfíbios. Phyllodytes	kautskyi não foi mencionada no estudo de 
Rödder et	al.	(op.	cit.). 

Também embasados em registro auditivo, Simon e Gasparini (2003) 
fazem menção da espécie para Linhares, o que também está de acordo com 
a distribuição aqui relatada. Por conseguinte, os dados ora disponíveis de-
monstram que P.	kautskyi é um hilídeo que possui ampla área de ocorrência 
na porção central da Mata Atlântica, envolvendo um gradiente de pelo menos 
800 m de altitude (Reserva Natural da Vale do Rio Doce, Linhares/Pico 
do Eldorado, Domingos Martins, ES). Pelo que se conhece até o presente,	
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P.	 kautskyi é uma espécie que ocupa florestas do tipo Ombrófila Densa 
Montana (matas de encosta) e Ombrófila Densa das Terras Baixas (matas 
de Tabuleiro) (sensu Veloso et	al., 1991), onde pode ocorrer em simpatria 
com duas espécies congêneres: P.	luteolus (Eterovick, 1999; Rödder et	al., 
2007) e P.	maculosos (Cruz et	al., 2006).

O hábito florestal e bromelígena de Phyllodytes	kautskyi dificulta seu 
registro em prospecções de campo (Cruz & Peixoto, 1988; Simon & Gasparini, 
2003), o que permite compreender a carência de dados sobre sua história natural, 
bem como a exigüidade de espécimes em coleções científicas (oito espécimes 
existentes nas três instituições consultadas: 3/MNRJ, 4/MBML, 1/UFRRJ). 
Por apresentar certa semelhança às manifestações sonoras de aves noturnas 
(Simon & Gasparini, 2003), o canto de anúncio de Phyllodytes	kautskyi	pode 
passar despercebido até mesmo para experientes herpetólogos. Tais considera-
ções podem explicar porque a amplitude latitudinal/altitudinal da distribuição 
geográfica de Phyllodytes	kautskyi permaneceu por muitos anos desconhecida 
ou mal documentada na literatura. 
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