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Localidade-tipo e distribuição 
geográfica. A localidade-tipo é o 
Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros, Goiás, Brasil. Além da lo-
calidade-tipo a espécie tem ocorrên-
cia confirmada para os municípios 
de Silvânia (Bastos et al. 2003), Ni-
quelândia (Silva et al. 2005), Minaçu 
(Brandão & Araujo 2008) e Caval-
cante (RPPN Serra do Tombador).

Caracterização. Espécie de tamanho pequeno (CRC em média de 18 mm em machos) 
(Bokermann 1975), apresentando colorido dorsal pardacento com quatro manchas grandes 
de coloração marrom escuro, sendo que a primeira se apresenta em forma de um triângulo 
com o vértice voltado para região posterior. Estreita faixa interocular clara delimitando 
a parte anterior da primeira mancha escura. Apresenta uma faixa dorsolateral marrom 
escura, que se inicia no focinho e termina na região inguinal, e uma fina faixa branca no 
lábio superior.

Morfologia larval. Os girinos são caracterizados pelo corpo oval em vista dorsal e tra-
pezoidal em vista lateral, com os olhos e narinas posicionadas lateralmente. O disco oral 
é ventral, com papilas marginais interrompidas por lacuna dorsal e fórmula dentária 
2(2)/3(1). A cobertura da mandíbula superior é em formato de arco e a inferior em “V”. 
Espiráculo sinistro, localizado no terço médio do corpo, dirigi-
do posterodorsalmente. Nadadeiras ventral e dorsal em arco 
amplo (Bokermann 1975).

História Natural. Espécie diurna e crepuscular que habita a 
serapilheira de Matas de galeria, próximo a riachos. Como outras 
espécies do gênero, deposita os ovos na serapilheira, podendo 
ter (ou não) cuidado parental. O canto de anúncio é composto 
por uma nota com duração variando entre 0,65 e 0,79 segundos 
(Bastos et al. 2011). O canto apresenta modulação de frequência 
e as frequências fundamental e dominante são, respectivamen-
te, 2467,3 ± 53,5 Hz e 4946,3 ± 107,2 Hz (Bastos et al. 2011). Os 
indivíduos vocalizam em uma taxa de emissão de 76 cantos por 
minutos (Bastos et al. 2011).

Figura 14. Allobates goianus. Niquelândia, GO. 
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Figura 15. Registros de Allobates
goianus. Estrela = Localidade-tipo.

Allobates goianus
(Bokermann, 1975)
NOME POPULAR SUGERIDO  
Rãzinha-da-mata

Ordem Anura Fisher 
von Waldheim, 1813




