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Chave dicotômica ilustrada para a identificação de 
espécies de anfíbios do estado de Goiás e do Distrito 
Federal

Chave de identificação de espécies da ordem Anura

1a. Corpo comprimido dorsoventralmente e ponta dos dedos quadripartidos, com lobos bifurca-
dos terminalmente............................................................................................................................ Pipa pipa

1b. Corpo não comprimido dorsoventralmente ......................................................................................... 2

2a. Cabeça proporcionalmente bem menor em relação ao restante do corpo ...............................  3

2b. Padrão distinto do descrito acima............................................................................................................8

3a. Corpo alongado......................................................................................................................................... 4

3b. Corpo ovóide ............................................................................................................................................ 6

4a. Presença de manchas brancas no dorso e na cabeça: ........................ Chiasmocleis albopunctata

4b. Ausência de manchas brancas no dorso e na cabeça ..................................Chiasmocleis centralis

5a. Colorido dorsal uniforme.........................................................................................................................6

5b. Colorido dorsal não uniforme, de coloração marrom com manchas claras... Dermatonotus muelleri

6a. Ventre com padrão reticulado e glândula na região da comissura bucal bem evidente ..............
 Elachistocleis cesarii

6b. Ventre com pouca reticulação ou imaculado............................................................................................... 7

7a. Ventre pouco reticulado, cabeça diminuta e glândula comissural não evidente........Elachistocleis sp.

7b. Ventre imaculado, presença de prega transversal situada na região dorso-posterior da 
cabeça, colorido dorsal cinza-amarelado com uma linha vertebral longitudinal de coloração  
branca....................................................................................................................................Elachistocleis sp. 1
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8a. Pele com alta queratinização e granulação................................................................................................... 9

8b. Pele lisa........................................................................................................................................................ 26

9a. Presença de glândula parotóide  ..................................................................................................... 10

9b. Ausência de glândula parotóide ...................................................................................................... 18

10a. Glândula tibial evidente .................................................................................................................. 11

10b. Glândula tibial não evidente .......................................................................................................... 12

11a. Cristas cefálicas bem desenvolvidas e queratinizadas:  ..................................  Rhinella schneideri

11b. Cristas cefálicas não evidentes, corpo arredondado e cabeça proporcionalmente grande em 
relação ao corpo ................................................................................................  Odontophrynus cultripes

12a. Glândula parotóide bem delimitada ............................................................................................  13

12b. Glândula parotóide pouco desenvolvida ou pouco volumosa ..................................................  14

13a. Presença de cristas cefálicas queratinizadas .................................................  Rhinella cerradensis

13b. Cristas cefálicas não evidentes, corpo arredondado e cabeça proporcionalmente grande em 
relação ao corpo ............................................................................................... Odontophrynus carvalhoi

14a.Glândula parotóide pouco desenvolvida e espécie de tamanho mediano................................ 15

14b. Glândula parotóide em formato alongado ................................................................................... 17

15a. Cristas cefálicas bem desenvolvidas e presença de fileira de turbérculos dorsolaterias ...........
 Rhinella sebbeni

15b. Cristas cefálicas pouco desenvolvidas e queratinizadas, ausência de tubérculos dorsolate-
rais ............................................................................................................................................................  16

16a. Coloração dorsal com desenhos arredondados em forma de ocelos ............... Rhinella ocellata

16b. Coloração dorsal uniforme, acinzentada ..................................................Rhinella mirandaribeiroi
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17a. Glândula parotóide alongada e coloração dorsal avermelhada ......................Rhinella rubescens

17b. Glândula parotóide alongada e disposta obliquamente em vista dorsal .......... Rhinella inopina

18a. Presença de cordão de tubérculos com disposição óculo-dorsal ............................................  19

18b. Ausência de cordão de tubérculos com disposição óculo-dorsal ............................................ 23

19a. Cordão óculo-dorsal com tubérculos contínuos .........................................................................  20

19b. Cordão óculo-dorsal com tubérculos descontínuos e manchas dorsais formando um desenho 
em forma de “X” de coloração clara na região do cordão óculo-dorsal...Proceratophrys dibernardoi

20a. Presença de mancha branca na região anterior e posterior dos olhos...Proceratophrys branti

20b. Ausência de mancha branca na região anterior e posterior dos olhos .................................... 21

21a. Ausência de espículas na superfície palmar, mãos desproporcionalmente grandes e tubérculo 
palpebral prolongado ............................................................................................ Proceratophrys bagnoi

21b. Presença de espículas na superfície palmar e tubérculo palpebral não notadamente prolon-
gado ..........................................................................................................................................................  22

22a. Presença de pálpebras superiores curtas, arredondadas e cristas frontoparietais pouco de-
senvolvidas ............................................................................................. Proceratophrys rotundipalpebra

22b. Presença de pálpebras superiores triangulares e cristas frontoparietais desenvolvidas ..........
Proceratophrys goyana

23a. Coloração dorsal sem evidencia de manchas arredondadas .......................  Odontophrynus sp.

23b. Coloração dorsal com evidencia de manchas arredondadas ...................................................  24

25a. Dorso e flancos com manchas arredondadas dispersas escuras e CRC em machos ultrapas-
sando 37 mm .......................................................................................................  Proceratophrys vielliardi

25b. Dorso e flancos com manchas arredondadas dispersas escuras e CRC em machos não ultra-
passando 30 mm ...............................................................................................  Odontophrynus salvatori

26a. Presença de discos adesivos na porção distal dos dedos .........................................................  27
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26b. Ausência de discos adesivos na porção distal dos dedos .........................................................  69

27a. Cabeça em vista dorsal apresentando ossificação dermal .......................................................  28

27b. Cabeça não apresentando ossificação dermal ........................................................................... 30

28a. Cabeça alongada em vista dorsal, muito ossificada com cristas cefálicas projetadas, coloração 
dorsal marrom ou verde-oliva .......................................................................... Corythomantis greeningi

28b. Cabeça mais larga que longa .........................................................................................................29

29a. Íris dourada com faixas negras dispostas radialmente ........................... Osteocephalus taurinus

29b. Crânio apresentando maior ossificação dermal e íris reticulada:  Trachycephalus mambaiensis

30a. Discos adesivos em forma de “T” ..................................................................................................31

30b. Discos adesivos arredondados ......................................................................................................44

31a. Presença de membranas interdigitais nos pés ............................................................................32

31b. Ausência de membranas interdigitais .......................................................................................... 43

32a. Presença de uma mancha em forma de triângulo invertido na cabeça ...................................33

32b. Padrão diferente do descrito acima ..............................................................................................37

33a. Presença de glândula inguinal bem evidente .................................................... Ololygon centralis

33b. Glândula inguinal não evidente .....................................................................................................34

34a. Presença de tubérculos nas pálpebras e mandíbulas, presença de tubérculos calcâneos .......  
 Scinax constrictus

34b. Ausência de tubérculos nas pálpebras e mandíbulas, presença de tubérculos calcâneos ...35

35a. Coloração dorsal marrom ou creme com manchas escuras irregulares (manchas dorsais mar-
rom estendendo-se como um par de machas longitudinais e listras irregulares e interrompidas da 
cabeça aos região inguinal) .............................................................................................  Scinax rupestris
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35b. Coloração dorsal não como acima ............................................................................................... 36

36a. Corpo robusto, padrão de colorido vermiculado nos membros ........................  Ololygon skaios

36b. Corpo esbelto, faixas brancas bem marcadas na mandíbula abaixo dos olhos, região gular 
vermiculada, flancos com manchas transversais ............................................................  Ololygon goya

37a. Corpo robusto, tímpano definido e arredondado ......................................................................  38

37b. Corpo esbelto e alongado .............................................................................................................  41

38a. Focinho arredondado em vista dorsal  ........................................................................................  39

38b. Focinho não como acima  .............................................................................................................. 40

39a. Coloração dorsal e superfície interna das coxas amareladas com manchas irregulares, cabeça 
larga e longa, porção mais inguinal do flanco com textura diferente do resto do flanco ..................
Scinax fuscovarius

39b. Coloração dorsal e superfície interna das coxas amarelada com manchas irregulares, cabeça 
mais estreita do que longa, sem diferenças na textura da pele dos flancos ...........Scinax aff. similis

40a. Focinho subovóide em vista dorsal, coloração dorsal amarelada, mancha interocular lembrando 
um triângulo invertido pouco definido, textura da pele dorsal pouco rugosa ...........  Scinax rogerioi

40b. Focinho oval em vista dorsal, textura da pele dorsal com grânulos dispersos, barras transver-
sais numerosas e estreitas na coxa ..................................................................................  Scinax tigrinus

41a. Corpo esguio e cabeça pontuda, membrana interdigital dos artelhos reduzida .....................42

41b. Corpo pouco mais robusto, cabeça em vista dorsal em formato subovóide, membrana inter-
digital dos artelhos não reduzida ......................................................................  Scinax fuscomarginatus

42a. Focinho subelíptico em vista dorsal .......................................................................... Scinax pusillus

42b. Focinho pontudo em vista dorsal ...................................................................... Scinax squalirostris

43a. Discos adesivos bem desenvolvidos .................................................................. Oreobates antrum

43b. Discos adesivos pouco desenvolvidos presentes nos dedos III e IV, coloração vermelho-ala-
ranjada na região inguinal, na coxa e nas mãos ...................................... Pristimantis ventrigranulosus
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44a. Corpo esbelto ..................................................................................................................................45

44b. Corpo robusto .................................................................................................................................59

45a. Presença de franjas na parte externa dos membros ................. Dendropsophus melanargyreus

45b. Ausência de franjas na parte externa dos membros ..................................................................46

46a. Padrão de coloração dorsal verde em vida ..................................................................................47

46b. Padrão não como acima .................................................................................................................53

47a. Coloração dorsal uniforme .............................................................................................................48

47b. Coloração dorsal com pequenos pontos aleatoriamente distribuídos ....................................52

48a. Presença de faixa sacral dorsal única ...........................................................................................49

48b. Presença de faixa sacral dorsal dupla ..........................................................................................50

49a. Focinho truncado e largo ...................................................................................Dendropsophus jimi

49b. Focinho pontudo ...................................................................................... Dendropsophus araguaya

50a. Presença de dobra timpânica ........................................................................................................ 51

50b. Ausência de dobra timpânica ............................................................ Dendropsophus anataliasiasi

51a. Presença de uma fina faixa branca acima de uma fina faixa branca na margem da tíbia .........
Dendropsophus rubicundulus

51b. Ausência de faixa como descrita acima ..................................................... Dendropsophus elianae

52a. Coloração dorsal com pequenos pontos vermelhos e presença linha dorsolateral branca ......
Boana punctata

52b. Coloração dorsal com pequenos pontos negros, cabeça arredondada em vista dorsal, olhos 
dorsais bem proeminentes, ventre transparente .............................................................Vitreorana sp.

53a. Porte pequeno e cabeça curta ......................................................................................................54

53b. Porte mediano e cabeça volumosa ...............................................................................................56
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54a. Padrão de coloração dorsal com manchas esparsas ou manchas em formato de “X”, cabeça 
mais larga que longa ................................................................................................ Dendropsophus cruzi

54b. Padrão de coloração dorsal não como acima ..............................................................................55

55a. Presença de pontos com coloração escura no dorso e duas faixas longitudinais ao longo do 
corpo ........................................................................................................................Dendropsophus nanus

55b. Coloração dorsal amarelada a creme com faixas escuras transversais no dorso: .....................
Dendropsophus minutus

56a. Padrão de colorido dorsal com faixas longitudinais ...................................................................57

56b. Padrão de colorido dorsal não como acima ................................................................................59

57a. Dorso com quatro faixas largas de cor palha intercaladas por três faixas estreitas de colorido 
marrom dispostas longitudinalmente ...................................................................................................58

57b. Dorso com mais de quatro faixas largas de cor palha intercaladas por três faixas estreitas de 
colorido marrom dispostas longitudinalmente .................................................................. Boana buriti

58a. Presença de finas linhas longitudinais nas faixas de cor palha do dorso e uma faixa esbran-
quiçada na margem posterior do antebraço, coxa, tarso e artelho ............................... Boana goiana

58b. Ausência do padrão descrito acima ................................................................. Boana phaeopleura

59a. Coloração dorsal verde .................................................................................Aplastodiscus lutzorum

59b. Padrão diferente do descrito acima ..............................................................................................60

60a. Íris de coloração reticulada ..................................................................... Trachycephalus typhonius

60b. Padrão diferente do descrito acima .............................................................................................. 61

61a. Parte interna da coxa com padrão de coloração variável ...........................................................62

61b. Parte interna da coxa com padrão de coloração uniforme ou com manchas não delimitadas..64

62a. Presença de faixas negras transversais na parte interna da coxa ...................... Boana raniceps

62b. Presença de manchas na parte interna da coxa .........................................................................63
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63a. Presença de manchas arredondas de coloração amarelada bem delimitadas na parte interna 
da coxa ........................................................................................................................ Boana albopunctata

63b. Presença de manchas negras na parte interna da coxa..........................................Boana caiapo

64a. Dorso delimitado lateralmente por faixa amarelo-claro que se estende desde a ponta do fo-
cinho até a inserção da coxa .................................................................................................Boana ericae

64b. Ausência do padrão descrito acima ..............................................................................................65

65a. Corpo robusto e presença de íris amarelada, dourada, vermelha, laranja ou bronze, dobra 
tarsal conspícua e face dorsal dos discos adesivos (dedos e artelhos) esbranquiçada ..................66

65b. Padrão diferente do descrito acima ..............................................................................................67

66a. Íris vermelha, laranja ou bronze e face dorsal dos discos adesivos (dedos e artelhos) marrom 
acinzentada ......................................................................................................Bokermannohyla sapiranga

66b. Íris amarelada ou dourada, dobra tarsal conspícua e face dorsal dos discos adesivos (dedos 
e artelhos) esbranquiçada .....................................................................Bokermannohyla pseudopseudis

67a. Focinho pontiagudo e presença de faixa transversais irregulares no dorso: Boana paranaiba

67b. Focinho curto e dorso sem padrão definido com manchas irregulares.............................68

68a. Dorso liso, ausência de verrugas dorsais e de dobra cloacal, membranas interdigitais pouco 
desenvolvidas .................................................................................................................... Boana crepitans

68b. Presença de glândulas no dorso e de dobra cloacal, membranas interdigitais bem desenvol-
vidas .......................................................................................................................................... Boana lundii

69a. Presença de glândula parotóide .............................................................................Rhaebo guttatus

69b. Ausência de glândula parotóide ....................................................................................................70

70a. Coloração dorsal verde ...................................................................................................................71

70b. Padrão diferente do descrito acima ..............................................................................................78

71a. Artelhos alongados e presença de membrana interdigital nos artelhos bem desenvolvida .72

71b. Artelhos curtos e membrana interdigital nos artelhos pouco desenvolvidas...........................73
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72a. Tamanho máximo de 18 mm, linha clara dorsolateral bem marcada, dorso com granulações 
e membranas interdigitais com coloração reticulada .................................................. Lysapsus caraya

72b. Tamanho acima dos 30 mm ...........................................................................................................73

73a. Olhos localizados dorsalmente ...................................................................................................... 74

73b. Olhos localizados lateralmente .....................................................................................................75

74a. Cabeça tão larga quanto longa, pele dorsal rugosa, face ventral das coxas com faixas longitu-
dinais mais largas ...................................................................................................... Pseudis bolbodactyla

74b. Cabeça mais longa do que larga, pele dorsal lisa ................................................Pseudis tocantins

75a. Padrão de colorido dorsal verde-oliva a marrom com manchas escuras irregulares nos flancos 
e na superfície dos membros. Presença de faixa dorsolateral, superfície ventral e parte interna da 
coxa de coloração clara uniforme .............................................................................Lithobates palmipes

75b. Padrão não como acima .................................................................................................................76

76a. Padrão de coloração reticulada nos flancos e nas superfícies das mãos e dos pés....Pithecopus oreades

76b. Padrão distinto do descrito acima .................................................................................................77

77a. Presença de uma faixa branca estreita no lábio superior, que não atinge a borda da pálpebra 
inferior e que não é visível em vista dorsal .................................................Pithecopus hypochondrialis

77b. Ausência de faixa branca estreita no lábio superior .................................Pithecopus nordestinus

78a. Coloração dorsal pardacenta 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 e fina faixa branca no lábio superior ........................................................... Allobates goianus

78b. Padrão diferente do descrito acima.................................................................................................79

79a. Coloração dorsal negra com faixa dorsolateral branca ou amarelada.......................................80

79b. Padrão diferente do descrito acima...................................................................................................81

80a. Presença de pontos amarelados no dorso........................................................Ameerega flavopicta

80b. Ausência de pontos amarelados no dorso.........................................................Ameerega berohoka
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81a. Tamanho corporal não ultrapassando 25 mm .............................................................................82

81b. Tamanho acima de 25 mm .............................................................................................................94

82a. Membros posteriores mais alongados e, quando esticados para frente, excedem o nível do 
focinho e possuem focinho subacuminado..................................................... Pseudopaludicola saltica

82b. Padrão diferente do descrito acima ..............................................................................................83

83a. Corpo esbelto, CRC não ultrapassando 16 mm em machos ......................................................87

83a. Corpo robusto, CRC ultrapassando 17 mm em machos.............................................................84

84a. Região escapular com coloração avermelhada e presença de pontos de coloração branca na 
lateral da cabeça ao nível da maxila que se estendem até os flancos ..... Pseudopaludicola giarettai.

84b. Não como acima ..............................................................................................................................85

85a. Região dorsal pouco granular com grandes grânulos achatados localizados na região lombar, 
prega glandular em X pobremente diferenciada. Saco vocal uniformemente esbranquiçado..........
Pseudopaludicola mystacalis

85b. Dorso cinza escuro ou marrom com poucos grânulos espalhados. Flancos cinza claro ou 
marrom, ventre creme, manchas claras nas laterais da cabeça e listra creme na face posterior das 
coxas ..........................................................................................................................................................86

86a. Saco vocal com algumas manchas marrom escuro ............................Pseudopaludicola facureae

86b. esbranquiçado e com uma reticulação escura, canto de anúncio pulsionado e harmônico .....
Pseudopaludicola atragula

87a. Presença de um par de manchas em meia lua, cabeça e focinho arredondados, região ventral 
imaculada e dobra tarsal paralela à tíbia para baixo. Calcanhar alcançando no máximo a metade 
do olho quando os membros posteriores são esticados para frente .......: Pseudopaludicola ternetzi

87b. Padrão diferente do descrito acima..... .........................................................................................88

88a. Coloração dorsal marrom com lábios marcados com faixas transversais escuras. Membros 
anteriores e posteriores com faixas negras ............................................Ischnocnema penaxavantinho

88b. Padrão não como acima .................................................................................................................89
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89a. Presença de linhas dorsais granulares e pregas dorsolaterais ............................Adenomera saci

89b. Ausência de linhas dorsais granulares e pregas dorsolaterais ..................................................90

91a. Padrão de coloração dorsal diversa .................................................................Adenomera juikitam

92b. Padrão de coloração dorsal preta ou escura ...............................................................................93

93a. Padrão de coloração dorsal preta ou escura ....................................................Adenomera cotuba

93b. Padrão de coloração dorsal cinzento com manchas marrom escurecidas, homogeneamente 
distribuídas .......................................................................................................................... Adenomera sp.

94a. Corpo robusto, crânio curto, olhos proeminentes. Apresenta coloração dorsal creme com 
manchas irregulares escuras .................................................................................Pleurodema diplolister

94b. Padrão não como descrito acima ..................................................................................................95

95a. Íris com coloração dourada e presença de coloração dorsal creme de duas estrias transversais 
no dorso e borda posterior do tímpano negra ........................................................ Barycholos ternetzi

95b. Padrão diferente do descrito acima ..............................................................................................96

96a. Tamanho corpóreo não ultrapassando 45 mm ...........................................................................97

96b. Tamanho corpóreo ultrapassando 45 mm ................................................................................101

97a. Coloração dorsal esverdeada ou creme com estrias longitudinais e uma mancha em formato 
trapezoidal na região vertebral. Região inguinal e posterior da coxa avermelhada ...........................
 Physalaemus cuvieri

97b. Padrão distinto do descrito acima .................................................................................................98

98a. Porte robusto ...................................................................................................................................99

98b. Porte delgado e cabeça pontiaguda ...................................................................Physalaemus atim

99a. Glândula inguinal bem evidente ..................................................................................................100

99b. Glândula inguinal não evidente, coloração dorsal sem desenhos delimitados, manchas sacrais 
pequenas e evidentes .............................................................................................Physalaemus centralis
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100a. Coloração dorsal rosácea com manchas irregulares ............................... Physalaemus nattereri

100b. Manchas e faixas dorsais negras sem desenho definido sobre fundo claro .............................
Physalaemus marmoratus

101a. Dedos sem franjas ou membranas, cabeça com largura em proporção normal ao restante 
do corpo, nos machos, ausência de espinhos nupciais ....................................................................102

101b. Padrão distinto do descrito acima .............................................................................................108

102a. Coloração dorsal uniforme .........................................................................................................103

102b. Coloração dorsal com manchas arredondadas esparsas ......................................................104

103a. Faixa nasolateral escura, superfície posterior do tarso e superfície dorsal da tíbia com distintos 
tubérculos brancos ............................................................................................. Leptodactylus mystaceus

103b. Superfície dorsal da tíbia e superfície posterior da coxa sem faixas longitudinais, lista no lábio 
superior distinta .................................................................................................Leptodactylus mystacinus

104a. Presença de pregas dorsolaterais .............................................................................................105

104b. Ausência de pregas dorsolaterais .........................................................Leptodactylus troglodytes

105a. Glândula desenvolvida na base do braço, faixa esbranquiçada da base do braço a ponta do 
focinho. Dorso pardacento com manchas irregulares, com nítida linha vertebral branca ................
Leptodactylus tapiti

105b. Padrão distinto do descrito acima .............................................................................................106

106a. Dobras dorsais incompletas, sinuosas e interrompidas na região da cintura pélvica, superfí-
cie posterior e dorsal dos membros dianteiros e membros posteriores avermelhados, dorso com 
aspecto rugoso ............................................................................................................. Leptodactylus sp. 1

106b. Padrão de dobras diferente como descrito acima ..................................................................107

107a. Superfície posterior da coxa com distintas faixas longitudinais, manchas delimitadas no dorso, 
focinho acuminado, presença de seis pregas dorsolaterais .................................Leptodactylus fuscus

107b. Manchas delimitadas no dorso, presença de seis pregas dorsolaterais, focinho afilado e longo, 
pernas longas e porte esbelto ............................................................................. Leptodactylus furnarius



198

Voltar ao Sumário

Chaves de identificação

108a. Porte robusto, tamanho corpóreo ultrapassando os 80 mm, cabeça larga e espinhos nupciais 
nos machos .............................................................................................................................................109

108b. Mancha na região interocular .................................................................................................... 111

109a. Presença de prega dorsolateral ................................................................................................. 110

109b. Ausência de prega dorsolateral e presença de dois espinhos nupciais no polegar de ma-
chos ............................................................................................................................Leptodactylus syphax

110a. Presença de faixa clara na porção posterior da coxa e artelhos franjados ……………………….....
Leptodactylus vastus

110b. Presença de dedos e artelhos sem franjas……………………… ............. Leptodactylus labyrinthicus

111a. Desenho em forma de triângulo invertido de base localizada na região interocular ......... 112

111b. Mancha arredonda na região interocular, coloração dorsal verde oliváceo Leptodactylus latrans

112a. Ventre sem pontos distintos.............................................................................Leptodactylus petersii

112b. Ventre com pontos distinto..............................................................................................................113

113a. Ventre com pontos distintos bem delimitados de coloração amarelada Leptodactylus pustulatus

113b. Padrão ventral distinto do descrito acima.....................................................................................114

114a. Porte mais esbelto, ponta dos dedos estreita .......................................Leptodactylus podicipinus

114b. Porte robusto, ponta dos dedos mais largos........................................................Leptodactylus sp.

Chave de identificação de espécies da ordem Gymnophiona

1a. Corpo cilíndrico...........................................................................................................................................2

1b. Corpo comprimido lateralmente.................................................................................Potomotyphlus kaupii

2a. Número de anéis no corpo variando de 78 a 98................................................Siphonops annulatus

2b. Número de anéis no corpo variando de 102 a 117................................................Siphonops paulenis
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