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Figura 46. Ameerega berohoka. Piranhas, GO. 
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Ordem Anura Fisher  
von Waldheim, 1813

Família Dendrobatidae Cope, 1865

Ameerega 
berohoka 
Vaz-Silva & Maciel, 
2011
NOME POPULAR  
SUGERIDO  
Rã-de-seta-do-Caiapó

Localidade-tipo e distribuição 
geográfica. A localidade-tipo é Are-
nópolis, Goiás, Brasil. A espécie só 

ocorre no Brasil, com distribuição confirmada para os estados de Goiás (Arenópolis, Piranhas e 
Mineiros), Mato Grosso (Itiquira e Barra do Garças) (Vaz-Silva & Maciel 2011, Andrade et al. 2013, 
Andrade et al. 2014) e Mato Grosso do Sul (Sant’Anna et al. 2017).

Caracterização. Espécie de tamanho pequeno (CRC em machos variando de 15 a 24 mm) 
(Vaz-Silva & Maciel 2011). Distingue-se de Ameerega flavopicta (espécie congenérica) com distribui-
ção também confirmada para o estado de Goiás, pela ausência de pontos amarelados no dorso 
(dorso marrom em A. berohoka) e pelo menor tamanho.

Morfologia larval. Girino não descrito.

História Natural. Ameerega berohoka é um animal terrestre que possui hábitos diurnos e é co-
mumente encontrada em áreas abertas, bem como em ambientes florestais e antrópicos. Durante 
a estação seca (abril a agosto), adultos e juvenis são encontrados ativos durante o dia em ambientes 
de solo alagadiço próximos a riachos nas matas de galeria. Os machos vocalizam sobre o solo nu ou 
parcialmente escondidos na vegetação, sob rochas. A duração do canto de anúncio de A. berohoka 
varia entre 0,09 e 0,173 s, enquanto o intervalo entre cantos 
oscila entre 0,140 e 0,695 s (Vaz-Silva & Maciel 2011, Andrade 
et al. 2014). A taxa de emissão do canto varia entre 125 e 179 
cantos por minuto (Andrade et al. 2014). Cada canto apresenta 
até seis harmônicos e a frequência dominante coincide com o 
2º harmônico (Andrade et al. 2014). As frequências fundamental 
e dominante variam, respectivamente, entre 1922 e 2484 Hz e 
entre 3919 e 4479 Hz (Vaz-Silva & Maciel 2011, Andrade et al. 
2014). Os ovos desta espécie são colocados no folhiço ou no chão 
e os girinos são levados pelos adultos aos córregos permanen-
tes ou temporários, onde completam o seu desenvolvimento. 
A coloração aposemática funciona como advertência de sua 
toxicidade contra possíveis predadores visualmente orientados. Figura 47. Registros de Ameerega be-

rohoka. Estrela = Localidade-tipo.
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Figura 48. Ameerega flavopicta. Cristianópolis. 
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Ordem Anura Fisher 
von Waldheim, 1813

Família Dendrobatidae Cope, 1865

Ameerega flavopicta
(Lutz, 1925)
NOME POPULAR SUGERIDO  
Rã-de-seta-de-pintas-amarelas 
 
 Localidade-tipo e distribuição 
geográfica: A sua localidade-tipo é 
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 
A espécie só ocorre no Brasil, com 
distribuição confirmada para os es-
tados de Minas Gerais, Goiás, Tocan-
tins, Pará e Maranhão (Frost 2018). 
Em Goiás, A. flavopicta têm sido 
encontrada nas regiões sul, norte e 
nordeste do estado.

Caracterização: Espécie de tamanho pequeno (CRC em machos varia entre 21 e 30 mm). 
Distingue-se da outra espécie congenérica com distribuição confirmada para o estado (Ameerega 
berohoka) pela presença marcada de pontos amarelados no dorso (dorso marrom em A. berohoka), 
pelo maior tamanho, por possuir o dorso e os membros negros (marrom escuro em A. berohoka), 
e por possuir dedos mais curtos. Face ventral azulada e esbranquiçada apresenta padrão mos-
queado de negro vistoso.

Morfologia larval: Os girinos são caracterizados pelo corpo ovóide em vista dorsal e lateral 
com narinas e olhos posicionados dorsolateralmente. O disco oral é ventral, com papilas margi-
nais arredondadas, unisseriadas interrompidas por lacuna superior e fórmula dentária 2(2)/3(1). 
Cobertura da mandíbula superior em arco e inferior em “U”. Espiráculo sinistro, dirigido postero-
dorsalmente. O tubo anal é posicionado destralmente e a nadadeira dorsal se apresenta como 
arco amplo (Costa et al. 2006).

História Natural: A espécie, de coloração fortemente apo-
semática, apresenta comportamento deimático e cuidado pa-
rental, onde os machos transportam os girinos no dorso até 
a água (Martins 1989, Toledo et al. 2004). A dieta é composta 
principalmente por artrópodes das ordens Hymenoptera, Isop-
tera, Coleoptera, Arachnida e Orthoptera (Biavatti et al. 2004). A 
vocalização de anúncio de A. flavopicta foi descrita por Haddad 
& Martins (1994) de um espécime de Santana do Riacho, Minas 
Gerais. O canto é composto por notas pulsionadas, cuja duração 
varia entre 0,480 e 0,630 s. Em média, a duração e o número de 
pulsos por nota são 0,11 s e seis pulsos/nota. A frequência do 
canto varia entre 3,2 e 4,2 kHz. Toledo et al. (2004) descrevem 

Figura 49. Registros de Ameerega fla-
vopicta.
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o canto de anúncio de A. flavopicta da região do Vale da Lua, Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros. A estrutura do canto é similar ao descrito por Haddad & Martins (1994). Os girinos de 
A. flavopicta são exotróficos (McDiarmid & Altig 1999) e eclodem entre os estágios 21 e 24 (Toledo 
et al. 2004). Os girinos apresentam atividade diurna e se desenvolvem em filetes de água corrente 
e completam a metamorfose de três a quatro meses (Eterovick & Sazima 2004). Os machos adul-
tos apresentam atividade acústica diurna, eventualmente noturna. Populações do norte de Goiás 
(Chapada dos Veadeiros) foram observadas vocalizando em fendas de rochas durante o dia após 
chuvas. A espécie ocupa terrenos rochosos onde se refugiam nas fendas das rochas durante o 
dia e saem para forragear no ocaso. A atividade de vocalização ocorre de outubro a dezembro e a 
reprodução ocorre em poças permanentes ou temporárias em áreas abertas. A desova, composta 
de 18 a 31 ovos (Eterovick & Sazima 2004, Toledo et al. 2004), é depositada no chão ou em tocas e 
pode ocorrer de forma parcelada (Toledo et al. 2004). Machos da espécie foram registrados trans-
portando girinos no dorso (Haddad & Martins 1994). A fêmea deposita os ovos na superfície do 
solo, espalhando-os em grupos (Costa et al. 2006).




