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Voltar ao Sumário

Ischnocnema 
penaxavantinho 
Giaretta, Tofolli & 
Oliveira, 2007
NOME POPULAR SUGERIDO 
Rãzinha-penaxavantinho

Localidade-tipo e distribuição ge-
ográfica. A localidade-tipo da espécie é 
a Estação Ecológica do Panga, Uberlân-
dia, Minas Gerais. Em Goiás é registrada 
no município de Silvânia (Bastos et al. 

2003).

Caracterização. Espécie de pequeno tamanho (CRC 14,9 a 18,7 mm) (Giaretta et al. 
2007), caracteriza-se pela ausência de discos expandidos nos dedos III e IV. Coloração dor-
sal marrom, com lábios marcados com faixas transversais escuras. Membros anteriores e 
posteriores com faixas negras transversais.

Morfologia larval. Espécie com desenvolvimento direto, sem fase de larva livre-natante.

História Natural. Ocorre em áreas abertas como veredas (buritizais ao longo de 
pequenas drenagens) ou pastagem, possuindo um certo grau de tolerância a alterações 
ambientais (Giaretta et al. 2007). O período reprodutivo da espécie coincide com o período 
chuvoso, sendo observada em atividade reprodutiva entre outubro e março (Giaretta et 
al. 2007). Os machos de I. penaxavantinho vocalizam no solo ou empoleirado em tufos 
de gramíneas naturais ou exóticas em ambientes de veredas, porém, em alguns casos, 
podem ser encontrados na borda ou no interior de flo-
restas (Giaretta et al. 2007). A atividade de vocalização 
é mais intensa no período vespertino e nas primeiras 
horas da noite (Giaretta et al. 2007). Os machos emitem 
cantos de anúncio com duração variando entre 0,520 
e 0,650 s, enquanto o número de pulsos varia de 15 a 
18 pulsos por canto (Giaretta et al. 2007). A frequência 
dominante do canto é de 3800 Hz (Giaretta et al. 2007) 
e a taxa de repetição do canto é 6,6 cantos por minuto 
(Giaretta et al. 2007).
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Figura 35. Ischnocnema penaxavantinho. Uberlândia, MG. 
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Figura 36. Registros de Ischnocnema 
penaxavantinho.




