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RESUMO 
 

A maioria das espécies de anuros apresenta um período de atividade sazonal devido 

a ectotermia e pele permeável. Durante condições adversas (frio e seco), os anuros 

exibem ajustes fisiológicos como a manutenção de um estado de depressão 

metabólica, sendo dependentes de estoques endógenos de energia. A condição 

corpórea indica a saúde dos indivíduos. Ela pode variar de acordo com a temperatura 

e disponibilidade de alimento. Em anuros que passam por um período de inatividade, 

espera-se que os indivíduos apresentem uma melhor condição corpórea no final da 

reprodução e, também que as reservas energéticas sejam menores no início da 

reprodução devido ao uso durante a inatividade. Eleutherodactylus johnstonei é um 

anuro noturno de pequeno porte, nativo das Pequenas Antilhas e com população 

estabelecida no Brasil. A reprodução de E. johnstonei ocorre de outubro a abril. Neste 

estudo avaliamos a variação da condição corpórea e das reservas energéticas de 

machos de E. johnstonei durante a reprodução. Para isso, testamos as hipóteses de 

que a condição corpórea dos indivíduos no final da reprodução é superior quando 

comparada ao início devido à inatividade. E de que se os indivíduos entram em 

depressão metabólica, as reservas energéticas são menores no início e maiores no 

final da reprodução devido à preparação à inatividade. Coletamos os indivíduos de E. 

johnstonei em uma área residencial (Jardim Petrópolis e Jardim Cordeiro) do 

município de São Paulo (23°37'59.8"S 46°40'58.0"W) entre outubro de 2019 e março 

de 2020 e entre outubro de 2020 e março de 2021. No laboratório medimos o 

comprimento rostro-cloacal (CRC) dos indivíduos e a massa para a determinação da 

condição corpórea. Quantificamos concentração de lipídeos, a área e volume do 

glicogênio dos fígados. A condição corpórea dos machos de E. johnstonei não variou, 

mas as reservas energéticas variaram parcialmente entre o início e final da 

reprodução. As reservas de carboidratos foram semelhantes entre os períodos e as 

reservas de lipídeos foram maiores no início da reprodução. Os resultados indicam 

que os machos de E. johnstonei armazenam reservas de gordura no início da 

reprodução, no entanto não está claro quando e quanto tempo antes da reprodução 

este armazenamento é realizado.   

 
Palavras-chave:  Anura.  Índice corpóreo.  Metabolismo.  Período reprodutivo. 

                                                   



 
 
 

                                                      ABSTRACT 

 

Most anuran species have a period of seasonal activity due to ectothermy and 

permeable skin. During adverse conditions (cold and dry), anurans exhibit 

physiological adjustments such as the maintenance of a state of metabolic depression, 

being dependent on endogenous energy stores. The body condition indicates the 

health of the individuals. It can vary according to temperature and food availability. In 

anurans that go through a period of inactivity, it is expected that they have a better 

body condition at the end of reproduction and also that energy reserves are smaller at 

the beginning of reproduction due to its use during inactivity. Eleutherodactylus 

johnstonei is a small nocturnal frog native to the Lesser Antilles with an established 

population in Brazil. The reproduction of E. johnstonei occurs from October to April. In 

this study we evaluated the variation in body condition and energy reserves of E. 

johnstonei males during reproduction. We tested the hypotheses that the body 

condition at the end of reproduction is better when compared to the beginning due to 

inactivity. If the individuals go into metabolic depression, the energy reserves are 

smaller at the beginning and bigger at the end of reproduction due to preparation for 

inactivity. We collected individuals of E. johnstonei in a residential area (Jardim 

Petrópolis and Jardim Cordeiro) in the municipality of São Paulo (23°37'59.8"S 

46°40'58.0"W) between October 2019 and March 2020 and between October 2020 

and March 2021. In the laboratory, we measured the snout-vent length (SVL) and mass 

of the males and measured the lipids concentration and area and volume of the 

glycogen of the livers. The body condition of males of E. johnstonei did not vary, but 

the energy reserves varied partially between the beginning and the end of 

reproduction. Carbohydrate stores were similar between periods and lipid stores were 

more significant at the beginning of reproduction. Our results indicate that males of E. 

johnstonei store fat reserves before starting the reproduction period. However, it is not 

clear when and how long before reproduction this storage is carried out. 

 

Key-words: Anura. Body condition. Metabolism. Reproduction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Condições ambientais influenciam a fisiologia e reprodução dos anfíbios 

anuros. A temperatura corpórea dos anfíbios varia com a temperatura ambiente e esta 

influencia o desempenho locomotor, alterando os riscos de predação, e a vocalização, 

interferindo no sucesso reprodutivo (Kiss, et al., 2009). Devido a pele permeável, a 

umidade alta evita a dessecação. A chuva é fundamental para formar e manter corpos 

d´água já que a maioria das espécies depende da água para o desenvolvimento larval 

(Prado et al., 2005). Em regiões tropicais onde a temperatura e pluviosidade são altas 

e contínuas, a reprodução dos anuros pode ocorrer ao longo do ano todo (e.g. 

Bertoluci, 1998; Canelas & Bertoluci, 2007). No entanto, em ambientes sazonais onde 

há redução ou ausência de chuvas e variação de temperatura em alguns meses do 

ano, a reprodução ocorre apenas no período favorável (e.g Bertoluci & Rodrigues, 

2002; Prado et al., 2005; Giaretta et al., 2008). 

 

Durante condições ambientais desfavoráveis, tais como variações de 

temperatura e escassez de água e alimento, anfíbios anuros podem reduzir a taxa 

metabólica e assim prolongar a sobrevivência, por um processo denominado 

dormência (Pinder et al.,1992; Guppy & Withers, 1999). De modo geral, durante este 

período de inatividade, os indivíduos encontram-se em um estado de depressão 

metabólica no qual a atividade locomotora e a alimentação são interrompidas (Storey 

& Storey, 1990). Sendo dependentes de estoques de energia para garantirem a 

sobrevivência (Fitzpatrick, 1976).  

 

Diante disso, durante os meses com variações de pluviosidade e temperatura, 

anfíbios anuros podem passar por estivação ou hibernação, dois eventos de 

depressão metabólica incluídos na dormência. Tais eventos são induzidos por 

diferentes contextos ambientais (Pinder et al.,1992; Withers & Cooper, 2009). A 

estivação está associada a um longo período de escassez de água e de alimento 

devido a condições xéricas, enquanto a hibernação ocorre em resposta a um longo 

período de baixas temperaturas (Pinder et al.,1992; Whiters & Cooper, 2009). Assim, 

para suportarem esses períodos, os anuros podem utilizar os estoques de energia na 

forma de lipídeos e glicogênio armazenados no fígado, cavidade abdominal 



12 
 

(Fitzpatrick, 1976), tecidos gonadais (Villecco et al.,1999) e tecido muscular (Donohoe 

et al., 1998).  

 

A condição corpórea é um indicativo da saúde e aptidão do indivíduo, podendo 

ser representada pela relação entre massa e tamanho corporal (Schulte-Hosteed et 

al., 2005) e ou pela quantidade de reservas energéticas (Maccracken et al., 2012). Ela 

pode variar de acordo com a temperatura, disponibilidade de alimento, fase do ciclo 

de vida do indivíduo e investimento reprodutivo (Maccracken et al., 2012; Cavraro et 

al., 2019; Walkowski & Valverde, 2019). A temperatura afeta as taxas de crescimento 

dos anfíbios anuros, influenciando o crescimento e desenvolvimento de embriões e 

girinos (e.g. Álvarez & Nicieza, 2002; Bernal & Lynch, 2013), bem como relaciona-se 

com a disponibilidade de alimento, visto que em temperaturas mais altas a 

disponibilidade de alimento para os anfíbios anuros é maior. A ingestão de alimentos 

influencia a massa corporal e o armazenamento de energia (Maccracken et al., 2012). 

Os custos fisiológicos das vocalizações dos machos de anuros durante o período 

reprodutivo também podem influenciar na condição corpórea do indivíduo ao longo do 

ano (Walkowski & Valverde, 2019).  

 

A condição corpórea de Leptodactylus latrans, um anuro neotropical com ampla 

distribuição na América do Sul, é melhor entre as estações da primavera e verão, ou 

seja, durante o período reprodutivo (Brodeur et al., 2020). Da mesma forma, as 

reservas energéticas de L. latrans diminuem durante o inverno, e são rapidamente 

esgotadas durante a primavera, mas aumentam novamente no final do verão e no 

início do outono (Brodeur et al., 2020). No entanto, pouco se conhece sobre a variação 

corpórea e a alteração nas reservas energéticas dos anuros onde há sazonalidade 

marcada com meses de baixa ou ausência de chuvas e baixas temperaturas 

impedindo assim o estabelecimento de padrões.  

 

Eleutherodactylus johnstonei é um anuro nativo das Pequenas Antilhas (Kaiser, 

1997, Lever, 2003) e foi introduzido em países da América Central e do Sul por 

atividade antrópica acidental ou intencional (Kaiser, 2002; Ernest et al., 2012). No 

Brasil, há uma população de E. johnstonei introduzida desde 1995 (Melo et al., 2014; 

Toledo & Measey, 2018). Eleutherodactylus johnstonei apresenta desenvolvimento 

direto com cuidado parental exercido principalmente pelo macho no cuidado dos ovos 
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até a eclosão. A reprodução de E. johnstonei no Brasil ocorre de outubro a abril (Lima, 

2016) e durante os meses secos e com temperaturas mais baixas (maio a setembro), 

os indivíduos permanecem inativos ou pelo menos não são encontrados (Cinthia 

Brasileiro, comunicação pessoal). Não há informação se durante este período, os 

indivíduos apresentam depressão metabólica. Assim, neste estudo pretendemos 

avaliar a variação das reservas energéticas e condição corpórea de machos de 

Eleutherodactylus johnstonei durante a reprodução. 

 

2 OBJETIVOS E HIPÓTESES 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar a variação das reservas energéticas e 

condição corpórea de machos de Eleutherodactylus johnstonei durante a reprodução. 

Dado que os indivíduos de E. johnstonei permanecem inativos nos meses mais frios 

e secos do ano e há falta de informação sobre os mecanismos fisiológicos 

responsáveis pela manutenção durante este período, testaremos as seguintes 

hipóteses: 

A- A condição corpórea dos indivíduos será menor no início da reprodução 

dado que os indivíduos passaram pelo período de inatividade quando as temperaturas 

são menores, a umidade mais baixa e a disponibilidade de alimento é menor.  

B- Se os indivíduos entram em depressão metabólica, as reservas energéticas 

serão menores no início da reprodução, devido ao uso das reservas durante a 

inatividade e no momento do despertar; e maiores no final da reprodução, quando há 

uma preparação para a inatividade subsequente. 

 

Esperamos que: A) a condição corpórea dos indivíduos seja maior no final da 

reprodução e B) as concentrações de lipídeos e glicogênio (variáveis operacionais 

indicativas de reservas energéticas) sejam menores no início da reprodução. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Coleta de dados em campo 

 
Coletamos indivíduos machos de Eleutherodactylus johnstonei por busca ativa 

com uso de lanterna em uma área residencial dos bairros Jardim Petrópolis e Jardim 

Cordeiro, no município de São Paulo (23º38’34”S 46º40’53”W). Coletamos entre 

outubro de 2019 e março de 2020 e entre outubro de 2020 e março de 2021 entre 19h 

e 22h em jardins de casas e calçadas. Após as coletas, acondicionamos os indivíduos 

em potes perfurados e levamos para o laboratório.  

 

 3.2 Coleta de dados em laboratório 
 

No laboratório, eutanasiamos os indivíduos coletados com anestésico lidocaína 

ou benzocaína 5%. Após a eutanásia, medimos a massa dos indivíduos em uma 

balança analítica Shimadzu AUY220, precisão 0,0001g ou balança semi-analitica 

portátil LM, precisão 0,01g. Depois, realizamos uma incisão longitudinal ventral em 

cada indivíduo para a remoção do fígado. Dos indivíduos coletados, acondicionamos 

50% dos fígados em formalina 10% para medidas relacionadas ao glicogênio e 

congelamos à -80ºC os outros 50% para a extração de lipídeos. Armazenamos os 

fígados individualmente em tubos criogênicos.  Fixamos os indivíduos em formalina 

10% e conservamos em álcool 70%.  

Medimos o comprimento rostro-cloacal (CRC) com o auxílio de um paquímetro 

digital Mitutoyo (acurácia 0,001mm). Usamos como índice da condição corpórea, os 

resíduos da regressão da massa corpórea com o CRC dos indivíduos (e.g. Schulte-

Hosteed et al., 2005). Depositaremos os indivíduos na Coleção de Anfíbios (CFBH) 

no Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual 

Paulista, Campus de Rio Claro.  
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3.2.1 Extração de lipídeos totais nas amostras de fígado 
 

Baseamos os procedimentos para a extração de lipídeos totais nas amostras 

de tecido nos métodos estabelecidos por Folch et al. (1957) e Parrish, (1998), com 

modificações menores para pequenas amostras como descritas a seguir. 

Homogeneizamos a amostra congelada de um fígado em 50 volumes de uma solução 

clorofórmio:metanol (2:1; v/v) e 7 volumes de água destilada, em um homogeneizador 

tipo Ultra-Turrax (Ultra Stirrer 80, Scientific SDN BHD, Ehsan, Malaysia) por cerca de 

3 minutos. Centrifugamos o extrato por 3min a 1000rpm, quando formou um sistema 

de duas fases nítidas. Recolhemos a fase inferior pela tomando-se o devido cuidado 

para não misturar as duas fases. Colocamos a fase recolhida em outro frasco com 

tampa onde adicionamos 5 volumes (em relação à solução de clorofórmio:metanol 

2:1) de NaCl-0,73%. Agitamos vigorosamente a mistura e a deixamos fechada em 

repouso até a formação de um sistema bifásico evidente (no geral 12 horas). Após 

esse período, descartamos a fase superior e lavamos cuidadosamente a fase inferior 

com uma solução clorofórmio:metanol:cloreto de magnésio-0,034% (3:50:50; v/v). Em 

seguida, adicionamos ao líquido remanescente cerca de 1/3 de seu volume de 

metanol puro (ou quantidade suficiente para a formação de um sistema de fase única). 

Colocamos o frasco aberto em estufa a 60ºC (no máximo) durante 24 horas para a 

evaporar completamente os solventes. Após esse período, adicionamos 1mL de 

clorofórmio puro ao frasco, e o mantivemos fechado em freezer –20oC até o momento 

dos ensaios para a determinar a concentração de lipídeos totais. 

 

3.2.2 Determinação da concentração de lipídeos totais 
 

Baseamos a medida da concentração de lipídeos totais nos métodos 

estabelecidos de Frings & Dunn (1970); Frings et al. (1972) e Knight et al. (1972). Para 

tal, colocamos 20µL da solução proveniente da extração descrita anteriormente (ver 

3.2.1 Extração de lipídeos totais nas amostras de fígado) em um frasco de vidro. 

Colocamos este frasco na estufa a 60ºC para a evaporar por completo o solvente, 

adicionamos posteriormente 200µL de ácido sulfúrico puro, e fervemos a mistura em 

banho-maria por 10min. Após esse período, adicionamos 5mL de fosfovanilina e a 

incubamos por 15min a 37ºC. 
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Adicionamos a mistura de cada indivíduo em um poço de uma placa tipo “Elisa” 

de 96 poços e fizemos a leitura da absorbância da solução a 540nm no 

espectrofotômetro de microplacas Epoch (Biotek, Winooski, VT, EUA) em no máximo 

30 minutos após a incubação. Realizamos o cálculo da concentração de lipídeos totais 

através da equação linear de uma curva-padrão construída utilizando-se a massa de 

lipídeos totais contidas em uma solução padrão de óleo de fígado de bacalhau, 

submetida aos mesmos procedimentos de dosagem. Expressamos os resultados em 

miligrama de lipídeo por grama de tecido úmido (mg/g). 

 

3.2.3 Quantificação de glicogênio  

 

Para preparação do tecido de fígado fixado em formalina 10%, tamponamos as 

amostras em solução de fosfato de sódio pH= 7,4, desidratamos em concentrações 

crescentes de álcool, incluímos em historesina Leica e seccionamos no micrótomo 

Leica RM2245. Baseamos o procedimento para identificar alterações no acúmulo de 

glicogênio nas amostras de tecido na reação de PAS estabelecida por Paulette & 

Beçak (1976). 

O ácido periódico é responsável por oxidar os polissacarídeos dando lugar à 

formação de aldeídos, os quais podem ser detectados pelo reativo de Schiff. Para a 

realização dessa técnica, usamos 5 cortes de 6 µm do fígado de cada indivíduo. 

Deixamos as lâminas em ácido periódico 0,4% por 10 minutos, as lavamos em água 

destilada e deixamos reagindo com o reativo de Schiff por 1 hora no escuro. Em 

seguida lavamos as lâminas em água sulforosa (3 banhos de 1 minuto cada) e em 

água corrente por 10 minutos. Utilizamos os microscópios Leica CM 2000 e Olympus 

BX51 providos de câmera para fotografar cinco campos e analisar cada corte, sempre 

distantes de grandes vasos para que o maior número de hepatócitos possível fosse 

analisado. Isolamos o glicogênio com auxílio do ImageJ e quantificamos a área total 

ocupada por este elemento segundo Campos (2017) e Pereira (2014). 
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3.3 Análises dos Dados 
 

De acordo com as nossas hipóteses, todos os testes preveem dois tratamentos: 

início (outubro-novembro) e final da reprodução (fevereiro-março). Testamos a 

normalidade dos dados através do teste Kolmogorov-Smirnov para a condição 

corpórea e do teste Shapiro-Wilk para a quantidade de lipídeos e de glicogênio.  

O índice de condição corpórea consta dos resíduos da regressão entre log do 

comprimento rostro-cloacal (CRC) como variável independente e log da massa 

corporal como variável dependente. Para testar se há diferença entre a condição 

corpórea dos machos de E. johnstonei no início e final da reprodução, realizamos um 

teste de Mann-Whitney com os resíduos resultantes da regressão acima descrita 

realizadas para o início e final da reprodução separadamente. O mesmo teste foi 

usado para realizar as comparações entre concentração de lipídeos, área e volume 

do glicogênio e área de tecido de fígado ocupada por glicogênio. Realizamos todas as 

análises no programa STATISTICA 13.5 (StatSoft, 2018). 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Condição corpórea  

 

O comprimento rostro-cloacal (CRC) dos machos de E. johnstonei variou de 

17,96 a 26,97mm no início e de 13,64 a 26,45mm no final da reprodução (Tabela 1). 

A massa média dos machos no início foi 0,75g (± 0,16, N= 78) e de 0,79g (± 0,17, 

N=149) no final da reprodução. A condição corpórea para machos de E. johnstonei foi 

similar entre o início e o final da reprodução (U= 5630, p=0,70, Figura 1). 
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Tabela 1 – Média e desvio padrão do comprimento rostro-cloacal (CRC) e massa 

corpórea dos machos de Eleutherodactylus johnstonei no início (outubro e novembro) 

e final (fevereiro e março) da reprodução.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Box plot da condição corpórea de machos de Eleutherodactylus 

johnstonei em dois períodos reprodutivos (início, N=78 e final, N=149). Para 

cada período, a caixa inclui 50% dos dados, a linha horizontal que cruza a caixa 

representa a mediana da distribuição e as linhas verticais para fora da caixa 

alcançam os valores mais alto e baixo dentro do intervalo interquartil. Losangos 

não preenchidos representam valores fora do intervalo. 

 

 

 

 

Período reprodutivo CRC (mm) Massa (g) 

Início 21,92 ± 1,71 (N=78) 0,75 ± 0,16 (N=78) 

Final 22,81 ± 2,09 (N=149) 0,79 ± 0,17 (N=149) 
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4.1.2 Quantificação de lipídeos 

 

A concentração de lipídeos (mg/g) no fígado dos machos de E.johnstonei variou 

de 2,02 a 13,12 mg/g no início e de 1,07 a 6,19 mg/g no final da reprodução. A 

concentração média foi três vezes maior no início do que no final da reprodução 

(U=44, p=0,003, Figura 2). 

 

4.1.3 Quantificação de glicogênio 

 

A área e volume médios do glicogênio e a área ocupada no fígado por unidades 

de glicogênio (U=36, p=0,72) foram similares no início e no final da reprodução dos 

machos de E. johnstonei (Tabela 2, Figura 2).   

 

Tabela 2 – Média e desvio padrão da área e volume médios do glicogênio e a 

ocupação no fígado por unidades de glicogênio (%) dos machos de Eleutherodactylus 

johnstonei no início (outubro e novembro) e final (fevereiro e março) da reprodução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período 
reprodutivo 

Área média estimada 
(µm²) 

Volume médio 
estimado (µm³) 

Ocupação no tecido 
(%) 

Início 
53275,40 ± 7646,17 

(N=9) 
266377,00 ± 38230,83 

(N=9) 
30,85 ± 4,43 (N=9) 

Final 
55395,45 ± 4854,93 

(N=9) 
276977,27 ± 24274,64 

(N=9) 32,08 ± 2,81 (N=9) 
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Figura 2- Box plot da A) concentração de lipídeos (N=20 no início e final da 

reprodução) e B) ocupação do fígado por unidades de glicogênio (%) (N=9 no 

início e final da reprodução) de machos de Eleutherodactylus johnstonei em 

dois períodos reprodutivos (início e final). Para cada período, a caixa inclui 50% 

dos dados, a linha horizontal que cruza a caixa representa a mediana da 

distribuição e as linhas verticais para fora da caixa alcançam os valores mais 

alto e baixo dentro do intervalo interquartil. Losangos não preenchidos 

representam valores fora do intervalo. 
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5 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
 

Considerando os períodos inicial e final da reprodução de Eleutherodactylus 

johnstonei, a condição corpórea não variou, mas as reservas energéticas dos machos 

variaram parcialmente. As reservas de carboidratos foram semelhantes entre os 

períodos e as reservas de lipídeos foram maiores no início da reprodução. Portanto, 

as nossas hipóteses não foram corroboradas.  

 

As populações de E. johnstonei reproduzem sazonalmente durante os meses 

mais quentes e úmidos do ano (Ovaska, 1991, Ortega 2005). A extensão dos períodos 

reprodutivos varia entre as populações invasoras ou nativas (Ovaska, 1991; Bourne, 

1997; Ortega, 2005), podendo se estender durante quase o ano todo ou em torno de 

seis meses como ocorre no Brasil (Lima, 2016). Durante os meses fora da reprodução, 

os indivíduos geralmente não são observados pelos pesquisadores. Eles podem 

entrar em inatividade imediatamente após o final da reprodução ou passar um tempo 

se alimentando antes deste período. O mesmo pode ocorrer antes de iniciar o período 

reprodutivo; indivíduos podem sair da inatividade, se alimentar e posteriormente iniciar 

a reprodução. Dado que o período reprodutivo de anuros é reconhecido pela presença 

de machos vocalizando, fêmeas ovadas, amplexos e girinos ou juvenis (e. g. Wells 

2007), as ressalvas feitas neste parágrafo são importantes para o entendimento dos 

resultados deste estudo. 

 

  A condição corpórea dos machos de E. johnstonei foi similar entre o início e o 

final da reprodução. Este resultado pode indicar: 1) um baixo gasto energético durante 

o período de inatividade, 2) um alto gasto energético durante a reprodução e 3) que 

os indivíduos passam um período se alimentando antes da reprodução. No primeiro 

caso, alguns estudos mostram variação sazonal da condição corpórea em anfíbios 

anuros durante o período reprodutivo. Para Bombina variegata e Leptodactylus 

latrans, a condição corpórea é melhor durante a primavera e verão, ou seja, durante 

o período reprodutivo (Bancila et al., 2010; Brodeur et al., 2020). No entanto, para B. 

variegata, uma espécie da Europa Central, os indivíduos podem despertar da 

hibernação com uma boa condição quando o inverno é mais frio, devido à manutenção 

de uma baixa taxa metabólica (Bancila et al., 2010). Assim, como os indivíduos de 

B.variegata, os indivíduos de E. johnstonei podem despertar da inatividade com uma 
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boa condição, não utilizando todas as suas reservas durante esse período. No 

segundo caso, os machos de E. johnstonei são territoriais e exercem cuidado parental 

sobre as desovas até a eclosão dos juvenis (Bourne, 1998). Algumas vezes, um único 

macho cuida de 5 a 7 desovas ao mesmo tempo (observação pessoal). No entanto, 

não há estudos sobre o custo energético desta atividade para E. johnstonei, mas para 

Eleutherodactylus coqui, o cuidado parental parece ser pouco custoso (Townsend, 

1986). Machos de E. coqui cuidando das desovas perderam pouca massa e gordura 

corporal, no entanto, os machos não se alimentam durante o cuidado e isto pode ser 

responsável pela perda de massa (Townsend, 1986).  E a terceira possibilidade para 

explicar as condições corpóreas similares durante a reprodução de E. johnstonei é 

uma hipótese possível de ser testada com uso de armadilhas nos locais de 

reprodução, no entanto, no caso deste estudo é difícil pois os indivíduos ocorrem em 

jardins residenciais onde o uso de armadilhas não é permitido. A plausibilidade desta 

hipótese pode ser testada em estudos futuros. 

 

Neste estudo abordamos dois tipos de reservas energéticas: glicogênio como 

reservas de carboidratos e concentração de lipídeos no fígado. As primeiras 

normalmente disponibilizam menos energia que os lipídeos, e consequentemente, são 

depletadas rapidamente (Guppy, 1988). Dado que durante a reprodução os machos 

de E. johnstonei exercem atividades que demandam investimento energético, como 

vocalização, defesa do território e cuidado parental (Ortega et al., 2005), as reservas 

de glicogênio de E. johnstonei podem ter sido rapidamente utilizadas. Em Dryophytes 

versicolor, mais de 60% das reservas iniciais de glicogênio nos músculos do tronco 

foram gastas após 2 horas de canto (Wells et al., 1995) e a as reservas do fígado 

também foram menores, sendo gastas cerca de 30% destas (Wells et al., 1995). 

Todavia, em Scinax crospedospilus, Scinax hiemalis e Scinax rizibilis os níveis de 

glicogênio nos músculos do tronco e no fígado foram similares entre os machos no 

início da atividade de vocalização e após 4 horas de canto (Carvalho et al., 2008), 

demonstrando que essa atividade é pouco custosa. No entanto, além da vocalização, 

os machos de E. johnstonei são territoriais e exercem cuidado parental e estes 

comportamentos aparentemente não são exercidos por estas espécies do gênero 

Scinax, assim as comparações são ainda insuficientes. Além disso, os indivíduos de 

E. johnstonei permanecem se alimentando durante períodos fora da atividade de 

vocalização, podendo repor os estoques de glicogênio. 



23 
 

 

As reservas de lipídeos maiores no início da reprodução podem estar 

relacionadas à alimentação antes da reprodução, como mencionado anteriormente, 

mas também à uma mudança da taxa metabólica dos indivíduos de E. johnstonei ao 

longo da reprodução. A taxa metabólica dos indivíduos pode aumentar para sustentar 

as atividades reprodutivas que estes exercem. O consumo de oxigênio (VO2) pode ser 

utilizado como variável indicativa do aumento da taxa metabólica para testar essa 

hipótese. 

 

Existem poucos estudos com o foco de avaliar a variação da condição corpórea 

e reservas energéticas de anfíbios anuros durante a reprodução. Sendo importante a 

investigação dessas variáveis em outras espécies para podermos descrever padrões 

relacionados ao metabolismo energético durante a reprodução dos anuros. E para 

melhorar a compreensão dos processos fisiológicos de E. johnstonei são necessários 

estudos mais detalhados durante o período em que esses indivíduos não são 

encontrados.  
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