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RESUMO 

 
A vocalização em anfíbios anuros é considerada um importante mecanismo tanto de 

comunicação primária social como de isolamento reprodutivo e é encontrada em quase todas 

as espécies. Os cantos produzidos pelos machos servem tanto para atrair a fêmea quanto para 

sinalizar a outros  machos coespecíficos sobre a posição do indivíduo emissor no coro. Em 

geral,  já  foi  relatado  para  muitas  espécies  que  a  maioria  das  fêmeas  de  anuros  preferem 

machos com cantos mais longos, com alta taxa de repetição e alta intensidade. Por se tratar de 

uma atividade que envolve grande investimento energético, a vocalização em anuros parece 

ser sustentada essencialmente pelo metabolismo oxidativo a partir dos estoques 

intramusculares  de  lipídios  e  carboidratos.  Dessa  forma,  o  desempenho  dos  músculos  do 

tronco e suas características metabólicas influenciam a capacidade dos anuros em vocalizar. 

Neste  trabalho  testamos  a  hipótese  de  que  as  espécies  que  possuem  as  maiores  taxas  de 

vocalização são também aquelas que possuem as maiores taxas metabólicas em repouso. Para 

isso,  fizemos  um  levantamento  na  literatura  sobre  os  registros  das  taxas  de  consumo  de 

oxigênio em repouso em anuros  (como  proxy  da taxa metabólica de repouso), assim como 

sobre  variáveis  cantos  de  diferentes  espécies (como  a  taxa  de  emissão  de  chamados,  a 

duração da nota, o número de notas por canto e a frequência dominante). O presente trabalho 

demonstrou não haver correlação entre o metabolismo de repouso dos anuros com todas as 

variáveis  da  vocalização.  Assim,  concluímos  que  não  há  uma  associação  entre  os  custos 

energéticos de manutenção e a atividade vocal em anuros. 

 
Palavras chave: metabolismo energético; taxa vocalização; anuros. 



   
 

   
 

Abstract 

Vocalization in anuran amphibians is considered an important mechanism for both primary  

social communication and reproductive isolation and is found in almost all species. The calls 

produced by males serve both to attract the female and to signal to other  conspecific males 

about the position of the emitting individual in the chorus. In general, it has been reported for 

many species that most anuran females prefer males with longer calls, with a high repetition  

rate  and  high  intensity.  As  it  is  an activity  that  involves  a large  energy  investment, 

vocalization  in  anurans  seems  to  be  essentially  sustained  by  oxidative  metabolism  from 

intramuscular stores of lipids and carbohydrates. Thus, the performance of the trunk muscles 

and their metabolic characteristics influence the anurans' ability to vocalize. In this work we 

tested the hypothesis that the species that have the highest vocalization rates are also those 

that have the highest resting metabolic rates. For this, we carried out a survey in the literature 

on  the  records  of  oxygen  consumption  rates  at  rest  in  anurans  (as  a  proxy  for  the  resting 

metabolic rate), as well as on song variables of different species (such as the emission rate of 

calls, the duration of of the note, the number of notes per song and the dominant frequency). 

The  present  study  showed  no  correlation  between  the  resting  metabolism  of frogs  and  all 

vocalization  variables. Thus,  we  conclude  that  there  is  no  association  between  energy 

maintenance costs and vocal activity in frogs. 

 
Key words: metabolic rate; vocalization rate; anura. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A  estratégia  reprodutiva  de  anuros  pode  variar  de  acordo  com  diversos  aspectos 

fisiológicos,  morfológicos  e  do  modo  de  vida  (Duellman  &  Trueb,  1986;  Pombal  Jr.  & 

Haddad,  2005). Em  linhas  gerais,  a  emissão  de  chamados  vocais  (ou  vocalização)  é  um 

comportamento  comum  entre  os  machos  de  anuros  que,  entre  diversas  outras  funções, 

sinaliza  para  as  fêmeas  sobre  a  posição  do  indivíduo  e  sobre  outras  características  que 

permitem a elas escolherem seus parceiros para a reprodução (Pombal Jr. & Haddad, 2007). 

A vocalização em anfíbios anuros é considerada um importante mecanismo tanto de 

comunicação primária social como de isolamento reprodutivo e é encontrada em quase todas 

as espécies, sendo o mutismo uma aparente perda secundária na evolução desses animais  

(Duellman & Trueb, 1986; Bastos, et. al., 2003; Pombal Jr & Haddad, 2007). Nos anuros, 

são os  machos que vocalizam em quase todas as espécies, quando apenas alguns poucos 

trabalhos relatam vocalizações feitas pelas fêmeas (Wells & Schwartz, 2007). A 

discriminação através da vocalização pode ocorrer, por exemplo, para a escolha de parceiros 

sexuais com características físicas específicas, tal como ocorre na seleção pelas fêmeas, que  

podem  usar  a  faixa  de  frequência  dominante  como  forma  de  identificar  o  tamanho  dos 

parceiros  (Bee  et  al.,  2001;  Giasson &  Haddad,  2006).  A  mesma  relação  também  é 

verificada em outros grupos animais, como é o caso dos grilos Gryllus lineaticeps onde as 

fêmeas  preferem  taxas  mais  altas  de  chamados  para  a  escolha  de  seu  parceiro  sexual 

(Hoback et al., 1997). 

Apesar de haver um debate extenso na literatura sobre a terminologia da 

vocalização,  para  os  anuros,  qualquer  tipo  de  vocalização  emitida  é  considerada  um 

chamado/canto, sendo, este, a unidade acústica principal relacionada a este comportamento 

(Kohler, et. al., 2017). Dentre os cantos produzidos pelos anuros machos, que podem ser do 

tipo  ‘agressivo’,  ‘defensivo’  e  ‘reprodutivo’,  entre  outros,  o  mais  frequente  emitido  e de 

maior  valor  taxonômico  é  denominado  ‘canto de  anúncio’  (Wells,  1977;  Toledo,  et.  al., 

2015; Kohler, et. al., 2017). Este tipo de canto serve tanto para atrair a fêmea quanto para 

sinalizar a outros machos coespecíficos sobre a posição do indivíduo emissor no coro (De  

Andrade, et. al., 2016). O canto de anúncio também é considerado um traço funcional, ou 

seja, uma característica  individual que afeta a   dinâmica populacional, a aptidão e ainda 

pode influenciar o comportamento  de outros indivíduos (Guerra, et. al., 2018). Além disso, 
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as fêmeas podem preferir cantos mais complexos, mais intensos ou com maiores taxas de 

repetição, a depender da espécie (Ryan, 1988). 

Esse tipo de comunicação é fortemente influenciada pelas características 

individuais,  variando  de  acordo  com  o  tamanho  do  animal,  a  temperatura  corpórea,  e  a 

qualidade e tipo do habitat (Ophir, et al., 2010; De Andrade, et. al., 2016). Segundo Kohler 

e  colaboradores  (2017),  a  temperatura  do  ambiente  influencia  fortemente  a  atividade de 

vocalização  uma  vez  que,  por  se  tratarem  de  animais  ectotérmicos,  a  fisiologia  desses 

animais é influenciada pelas condições térmicas durante a emissão de chamados. Como a 

vocalização é uma atividade custosa energeticamente, em muitas espécies a temperatura do 

ambiente regula o período de vocalização, sendo que os efeitos da temperatura são mais  

evidentes nas características cinéticas do canto, mais dependentes  da velocidade  da 

contração muscular, como a taxa de chamado, a frequência de pulso e a duração do chamado 

(Kohler,  et.  al.,  2017).  Os  machos  da  espécie  Hyla  raniceps,  por  exemplo,  apresentam 

correlações significativas entre número de notas e a duração das notas e a temperatura do ar 

(Bastos, et. al., 2003). 

Os sons emitidos pelos anuros podem ser estudados do ponto de vista bioacústico 

através das variáveis que compõem a onda sonora que, geralmente, são compreendidas em 

notas e pulsos (Oliveira de, 2013; Kohler,  et. al., 2017). Segundo Kohler e colaboradores 

(2017) os chamados dos anuros possuem características específicas, tais como: 

(1) o chamado (ou canto), que é a estrutura principal da vocalização, compreendida 

em notas e intervalos  de notas, sendo o intervalo geralmente maior que a duração da nota. 

Os chamados podem conter apenas uma nota, uma série de notas iguais ou uma série de 

notas distintas. 

(2) a nota, que, assim como o chamado, também possuem intervalos, porém estes 

costumam ser menores ou iguais à duração da própria nota. 

(3) o pulso, que é a unidade mais curta e indivisível da vocalização. 

Já as variáveis temporais de um canto são relativas à sua organização, a duração, o  

ritmo e a taxa de repetição das unidades sonoras (Duellman & Trueb, 1986). Em geral, já foi 

relatado para muitas espécies que  a maioria das fêmeas de anuros preferem  machos com 

cantos  mais  longos,  com  alta  taxa  de  repetição  e  alta  intensidade  (veja  Sullivan,  et.  al.; 

1995). Esse é o caso das fêmeas da espécie Dendropsophus bipunctatus, em que as mesmas 

escolhem seu parceiro sexual de acordo com a maior taxa de repetição de chamados dos 

machos  (Wogel  &  Pombal  Jr.,  2007).  Ademais,  as  chances  de  encontros  com  fêmeas 

aumentam  quanto maior  for a quantidade de noites do macho em atividade no coro 
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(Woodward,  1982).  Em  machos  de  machos  Dendropsophus  bipunctatus  foi  visto  que, 

durante  a  estação  reprodutiva,  os  indivíduos  que  permaneceram  mais  noites  no  coro 

conseguiram mais amplexos (Wogel & Pombal Jr., 2007). 

Por se tratar de uma atividade que, em muitas espécies, envolve grande 

investimento energético, a vocalização em anuros parece ser sustentada essencialmente pelo  

metabolismo  oxidativo  a  partir  dos  estoques  intramusculares  de  lipídios  e  carboidratos 

(Taigen & Wells, 1985; Taigen et al., 1985; Wells & Taigen, 1989; Bevier, 1995, 1997; De 

Andrade,  et.  al.,  2016;  Wells,  2007).  Nos  anuros,  a  vocalização  é  produzida  quando  os 

músculos oblíquos internos e externos, além dos músculos reto-abdominais (agrupadamente 

chamados de ‘músculos do tronco’), contraem e o ar contido nos pulmões é enviado aos 

sacos vocais através da laringe, onde o som é amplificado (Wells, 2007; De Andrade, et. al., 

2016). Dessa forma, o desempenho dos músculos do tronco e suas características 

metabólicas influenciam a capacidade dos anuros em vocalizar (Wells, 2001). Os principais 

estudos  na  área  demonstram  haver  fortes  correlações  entre  a  atividade  vocal de  algumas 

espécies com as atividades das enzimas citrato sintase (CS) e hidroxiacil-CoA 

desidrogenase (HOAD) nos músculos do tronco, enzimas estas indicadoras da capacidade 

oxidativa e do metabolismo de lipídios, respectivamente (ver revisão em Wells, 2001). Além 

disso, outros estudos sugerem ainda relações entre as estruturas celulares, como o volume de 

mitocôndrias  e  capilares  sanguíneos,  e  a  capacidade  para  o  exercício  aeróbio  durante  a 

vocalização (Ressel, 1996 e 2001). 

Usualmente,  a  taxa  de  consumo  de  oxigênio  (ou  simplesmente  VO2),  usada  para 

medir a taxa metabólica  aeróbia durante a atividade, exibe um relação positiva com a taxa 

de  vocalização  (números  de  chamados  por  tempo),  tanto  na  comparação  interespecífica 

quanto intraespecífica (Taigen & Wells, 1985; Taigen.,  et. al.,  1985; Grafe, 1996; Zimitti, 

1999; Wells, 2001; Ophir, et al. 2010). Esta relação é particularmente evidente nas espécies 

que possuem altas taxas de emissão de chamados, nas quais o metabolismo aeróbio parece 

ser preponderante (De Andrade, et. al., 2016). Segundo Grafe (1996), a medida da taxa de 

consumo de oxigênio durante a atividade do canto das rãs pintadas Hyperolius marmoratus 

(família  Hyperoliidae),  indicou  um  crescimento  linear  da  taxa  metabólica  aeróbia  com  a  

atividade. Além disso, foi observado que os machos não alimentados utilizaram o dobro da 

reserva de lipídios em comparação com os machos que foram alimentados (Grafe, 1996), o 

que ressalta a relação com a atividade metabólica. Por outro lado, alguns estudos apontam 

que  a  intensidade  da emissão  de chamados pelos  machos  pode também estar  relacionada 
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com  o  metabolismo  glicolítico,  dependendo  do  padrão  vocal,  se  esporádica  e  de  curta 

duração (Carvalho, 2004). 

Ao menos no gênero Scinax (família Hylidae), há uma relação negativa 

interespecífica entre a atividade da via glicolítica anaeróbia com a via aeróbia nos músculos 

do tronco (Carvalho, 2004; Navas, et al., 2008). Segundo Carvalho, 2004, nas espécies que 

apresentam  baixas  taxas  de  vocalização  (números  de  nota  por  tempo  de  chamada),  o 

metabolismo glicolítico pode desempenhar um papel importante no rápido fornecimento de 

ATP durante a atividade. Como no caso comparativo de Scinax rubra que apresenta alta taxa 

de  vocalização  e  reprodução  explosiva,  e  Scinax  boulengeri  que  apresenta  baixa  taxa  de 

vocalização  e  extensa  temporada  reprodutiva.  Entre  essas  espécies  existem  diferenças 

significativas entre o tamanho do músculo peitoral, a densidade de mitocôndrias, 

capilarização, e reservas de lipídios e glicogênio, sendo que a espécie que apresenta a maior 

taxa  de  vocalização  (S.  rubra)  apresenta  maiores  taxas  de  todas  as  variáveis  quando 

comparadas com S. boulengeri  (Bevier 1997; Wells, 2001; Madelaire, 2010). Assim, pode 

haver um compromisso entre a intensidade, o tipo e a duração da atividade vocal com o  

modo  como  as  vias  metabólicas  energéticas  operam  nos  músculos  do  tronco  (Carvalho, 

2004). 

Os  anuros  possuem  uma  vasta  diversidade de  estratégias  de  vocalização,  além  de 

estarem  em  diversos  tipos  de  ambiente  e  apresentarem  modos  de  vida  bastante diversos 

(Ryan,  1995;  Ressel,  2001;  Wells,  2007;  Hillman  et  al.,  2009).  As  espécies  de  anuros 

também  exibem diferenças  na  fisiologia  metabólica  relacionada  com  o  comportamento 

vocal e o hábito locomotor (Taigen & Pough, 1985; Ressel, 2001; Gomes, 2002; Gomes  et 

al.,  2004;  Bevier  et  al.,  2008;  Carvalho  et  al.,  2008).  Considerando  ainda  que  há  uma 

relação entre as taxas metabólicas aeróbias de atividade e de repouso, uma vez que os altos 

níveis de atividade aeróbia dependem de uma maquinaria metabólica que também eleva o  

metabolismo  basal  (Bennett  e  Ruben,  1979),  é  provável  que  a  atividade  vocal de  anuros 

tenha uma ligação com o metabolismo de repouso desses animais. Dessa forma, esse grupo  

de vertebrados torna-se um importante sistema-modelo de estudo para testarmos a hipótese 

de que as espécies que possuem as maiores taxas de vocalização (ou seja, maior ‘número de 

notas por tempo de chamada’) são também aquelas que possuem as maiores taxas 

metabólicas em repouso.. Além disso, esperamos que outras características do canto como o  

‘número de notas por canto’ e a ‘duração da nota’ também estejam positivamente 

relacionadas  com  a  taxa  metabólica  de  repouso  entre  as  espécies  de  anuros.  Assim, 

esperamos  que este trabalho  possa esclarecer a relação entre o metabolismo energético de 
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anuros  e  as  características  relacionadas  a  emissão dos  cantos,  de  forma  que  possamos 

aprimorar o conhecimento sobre história de vida desses animais. 

 
2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

 
No presente trabalho tivemos como objetivo testar a hipótese de que as espécies de 

anuros que possuem as maiores taxas de vocalização (maior ‘número de notas por tempo de 

chamada’)  são  aquelas  que  possuem  as  maiores  taxas  metabólicas  de  repouso.  Também 

testamos se as espécies que possuem as maiores taxas metabólicas de repouso são aquelas 

que possuem cantos  com  maior quantidade de notas e notas mais duradouras, o que nos 

indica  se  há  uma  correlação  entre  as  características  metabólicas  das  espécies  e  suas 

capacidades de geração de vocalizações que demandam mais  investimento energético.    . 

Para isso, realizamos uma  procura na literatura por dados sobre as características do canto 

de  anuros  e  as  taxas  metabólicas  aeróbias  de  repouso  das  mesmas  espécies,  o  que  nos 

permite traçar correlações entre as variáveis de interesse. Assim, este trabalho contribui para  

a ampliação do conhecimento geral sobre o  metabolismo energético de anfíbios anuros e  

como estas espécies diferem em suas capacidades de vocalização, e como a vocalização e o 

metabolismo energético se relacionam, de modo a aumentar a compreensão de como esses 

aspectos estão ligados aos modos reprodutivos dos animais. 

 
3. MATERIAIS  E MÉTODOS 

 
3.1. Levantamento de dados sobre o metabolismo energético 

Neste trabalho fizemos uma busca sistemática na literatura por artigos disponíveis 

referente as taxas metabólicas padrão ou taxas metabólicas de repouso do maior número de 

espécies de anuro possível. Para isso, utilizamos a taxa de consumo de oxigênio em repouso 

(VO2) como proxy da taxa metabólica aeróbia. 

Como ferramentas  de busca, utilizamos as  plataformas  de dados acadêmicos “Web 

of Science”, “Google Scholar" e “PubMed” para encontrar artigos sobre o assunto. Usamos 

as seguintes variáveis de interesse: ‘espécie’, ‘taxa metabólica padrão’ ou ‘taxa metabólica  

de repouso’, ‘massa corpórea’ e ‘temperatura’. Realizamos as buscas bibliográficas a partir 

de  combinações  das  palavras-chave  ‘Anura’  com  pelo  menos  um  dos  termos  ‘metabolic 

rate’, ‘oxygen consumption’, ‘vocalization’, ‘call’, ‘standard metabolic rate’, ‘resting 

metabolic  rate’,  sobre  o  assunto,  juntamente  com  os  rótulos  de campo  e ‘booleanos’  da 



15 

   
 

 

própria  plataforma,  refinando  para  termos  de  área  de  interesse  como  zoologia,  ecologia,  

ciências do comportamento e fisiologia comparada. Buscamos nos artigos os dados médios 

ou individuais de taxa de consumo de oxigênio, massa corpórea e temperatura de medida. 

Para os dados apresentados individualmente, calculamos a média para a espécie. 

Após este levantamento dos artigos, selecionamos os dados e os organizamos em 

uma planilha no Excel (Microsoft Corp.). Posteriormente, convertemos os valores de taxa de 

consumo de oxigênio para uma mesma unidade de medida (em mililitros de O 2 consumidos 

por hora por grama de massa corpórea, mLO 2.g-1.h-1)e para uma mesma temperatura (20oC), 

o  que  nos  possibilita  a  comparação  interespecífica.  Para  as  correções  para  uma  mesma 

temperatura, utilizamos o coeficiente de temperatura (conhecido como Q 10) de 2.5, por ser 

este o valor  mais comum aos  efeitos da temperatura sobre o  metabolismo de organismos 

ectotérmicos (Schmidt-Nielsen, 2002). 

 
3.2. Levantamento de dados sobre as vocalizações 

Após a compilação das informações obtidas sobre  a taxa metabólica aeróbia, nós 

buscamos os cantos das mesmas espécies utilizando acervos digitalizados com as 

vocalizações. Para as espécies neotropicais, buscamos por registros armazenados na coleção  

audiovisual do Museu  de  Zoologia “Adão José Cardoso” da UNICAMP, que é integrada 

pela Fonoteca Neotropical Jacques Vielliard (FNJV). Para as demais espécies, utilizamos a  

biblioteca da Fonoteca Zoológica do Museu Nacional de Ciências Naturais de Madrid. Além 

disso, buscamos por registros vocais de espécies de outras localidades como, por exemplo,  

os arquivos disponíveis na AmphibiaWeb (https://amphibiaweb.org/lists/sound.shtml). 

A partir dos arquivos com as vocalizações, utilizamos o software Raven PRO (The 

Cornell Lab), para obtermos as variáveis de interesse: ‘taxa de emissão de chamados’ ou 

‘taxa de vocalização’ que é correspondente ao número de notas por tempo de chamado (em 

segundos),  ‘número  de  notas  no  canto',  ‘frequência  dominante’  (em  hertz)  e  ‘duração da 

nota’  (em  segundos).  Além  disso,  fizemos  uma revisão  bibliográfica  para  incluirmos  a 

maior  quantidade  possível  de  informações  sobre  os  modos  vocais  das  espécies  a  fim  de 

caracterizá-las quanto aos diferentes tipos de vocalização. Neste trabalho utilizamos apenas 

o tipo de vocalização mais frequente (usualmente o canto de anúncio) para cada uma das 

espécies para as quais conseguimos dados sobre as taxas metabólicas aeróbias de repouso. 
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3.3. Análise dos dados e estatística  

Após a organização dos dados, verificamos a influência da massa corpórea (variável 

explicativa) sobre os valores de VO2 (variável dependente) das espécies de anuros através de 

uma  regressão  linear  sobre  os  dados  logaritmizados.  Em  seguida,  utilizamos  o  índice  de 

correlação de Pearson para testarmos se existem relações positivas, negativas ou inexistentes 

entre a VO 2 e ‘taxa de emissão de chamados’; VO 2  e o ‘número de notas por canto’; e VO 2 

e ‘duração da nota’. Adicionalmente, correlacionamos o VO 2 com a ‘frequência dominante’ 

do  canto  para  verificarmos  possíveis  associações  entre  a  taxa  metabólica  aeróbia  e  uma  

variável  estática  do  canto.  Realizamos  todas  as  análises  no  software  Statistica  (versão 

13.5.0.17), e assumimos  0.05 como nível de significância. 

 

4. RESULTADOS 

Obtivemos  dados  de VO 2  e  variáveis  de  vocalização  para  37  espécies  de  anuros 

distribuídas entre as famílias Hylidae (12); Bufonidae (8); Ceratophryidae (1); 

Dendrobatidae    (2);    Microhylidae    (2);    Eleutherodactylidae    (2);    Hyperoliidae    (1); 

Leptodactylidae (2); Myobatrachidae (1); Odontophrynidae (1); Scaphiopodidae (2); 

Ranidae (2);  Pipidae (1). 
 
 

4.1. Relação entre VO2 e massa corpórea 

Os valores interespecíficos de VO 2 não foram influenciados pela massa corpórea das 

espécies de anuros que utilizamos neste trabalho (tabela 1, figura 1). 

 
Tabela 1. Resultados da regressão entre o logaritmo das taxas de consumo de oxigênio em repouso (VO 2, 

em mLO2/h/g) e o logaritmo da massa corpórea (MC,  em gramas) para as espécies de anuros. 
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Figura 1.  Relação entre  as taxas de consumo de  oxigênio em repouso (VO 2,  em mLO2/h/g) e a 

massa corpórea (MC,  em gramas) entre as espécies de anfíbios anuros. 

(Equação: y = -0.068x - 0.909 R² = 0.0106) 
 
 

4.2. Relação entre a taxa de vocalização e VO 2 

A ‘taxa  de emissão  de chamados’  não  correlacionou  com o VO 2 das  espécies  de 

anuros que empregamos neste estudo (figura 2). 

 

Figura 2. Relação entre a taxa de emissão de chamados e a taxas de consumo de oxigênio em 

repouso (VO2,  em mLO2/h/g) entre as espécies de anfíbios anuros. 

(Equação: y = 8.3321x + 35.795; Pearson = 0,106; P = 0,596) 

 
 

4.3. Relação entre o número de notas por canto e  VO 2 

O ‘número  de  notas  por  canto’  das espécies  não  está  correlacionado  com  o VO2 

(figura 3).. 
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Figura  3.  Relação  entre  o  número  de  notas  por  canto  e  a  taxa de  consumo  de  oxigênio em 

repouso (VO2,  em mLO2/h/g) entre as espécies de anfíbios anuros. 

(Equação: y = -40.029x + 3.2716; Pearson = -0,221; P = 0,233) 
 
 

4.4. Relação entre a frequência dominante e VO 2 

Não encontramos uma  correlação  entre ‘frequência  dominante’ dos chamados 

emitidos pelas espécies que utilizamos neste trabalho com o VO 2 (figura 4). 
 

Figura 4. Relação entre a frequência dominante  do canto e a taxa de consumo  de oxigênio em 

repouso (VO2,  em mLO2/h/g) entre as espécies de anfíbios anuros. 

(Equação: y = -1748.5x + 16843; Pearson = -0,108; P = 0,525) 
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4.5. Relação entre a duração da nota e VO 2 

A ‘duração da nota’ dos cantos não está correlacionada com o VO2 das espécies de 

anuros (figura 5). 

 

 

Figura 5. Relação entre a duração da nota do canto e a taxa de consumo de oxigênio em repouso  

(VO2, em mLO 2/h/g) entre as espécies de anfíbios anuros. 

(Equação: y = -0.0032x + 0.193; Pearson = -0,007; P = 0,970) 

 
 

5. DISCUSSÃO 

Neste trabalho, testamos as hipóteses de que as espécies de anuros que possuem as 

maiores taxas de vocalização, as notas mais  longas e a  maiores quantidades de notas por 

chamado seriam aquelas que possuem  as  maiores taxas metabólicas aeróbias de repouso.  

Nossa base de dados compilados da literatura não corroboram essas hipóteses e apontam 

para um outro cenário sobre as relações entre as taxas metabólicas de repouso das espécies e 

as características da vocalização, sobre as quais  discutiremos a seguir. 

 
5.1. Relação entre taxa metabólica de repouso e o tamanho corpóreo em anuros. 

O  tamanho  corpóreo  é  comumente  relacionado  com  a  taxa  metabólica  aeróbia  de 

anfíbios anuros, por exercer influência sobre a mesma (Navas et al., 2008). Entretanto, não 

encontramos esta relação entre as espécies que empregamos no presente trabalho. Isso pode 

ocorrer  pelo  fato  de  as  taxas  metabólicas  de  repouso  serem  bastante  variáveis  entre  os 

anuros  e  não  apresentarem  uma  estruturação  filogenética  evidente  (Wells,  2007;  Flores, 

2021). Neste estudo amostramos apenas uma parcela da quantidade de espécies de anuros 

para as quais há dados disponíveis sobre a taxa metabólica de repouso (selecionamos apenas 
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as espécies que também continham dados sobre as vocalizações). Dessa forma, 

reconhecemos  que  este  número  mais  restrito  de  espécies  pode  ter  contribuído  para a 

ausência de relação entre a taxa metabólica aeróbia e a massa corpórea dos anuros. 

Outros fatores podem também influenciar a taxa metabólica padrão de repouso, que 

não  somente  a  massa  corpórea,  tais  como  o  modo  reprodutivo  da  espécie,  a  forma  de 

reprodução, a qualidade do habitat, os hábitos alimentares e a temperatura (Secor, 2005; 

Kohler,  et.  al.,  2017; Timpone  et  al.,  2019;  Flores,  2021).  Esses  fatores,  somados  a 

características individuais como o tamanho do músculo peitoral dos machos de anuros, a 

densidade de mitocôndrias nas fibras musculares, o grau de capilarização dos tecidos, além 

do tamanho das reservas de lipídios e  glicogênio,  podem  influenciar as taxas  metabólicas 

das espécies além da própria massa corpórea (Bevier 1997; Wells 2001; Madelaire, 2010). 

 
5.2. Relação entre as características da vocalização e a taxa metabólica aeróbia de 

repouso em anuros. 

Diversos pesquisadores têm identificado a existência de uma relação funcional entre 

o metabolismo de repouso e de atividade para diversas linhagens de vertebrados (Auer et al., 

2017). Isso se deve ao fato de que a mesma maquinaria metabólica que permite aos animais 

desempenharem  altos  níveis  de  atividade  metabólica  sustentada  deve  também  elevar  os 

custos de manutenção (ou seja, o metabolismo de repouso) conforme proposto por Bennet e 

Ruben (1979). Esta associação entre o metabolismo de repouso e de atividade é 

particularmente mais evidente em vertebrados endotérmicos, nos quais a capacidade para 

produção aeróbia de ATP é maior quando comparada aos demais grupos animais (Grigg,  et 

al., 2021). Já entre os vertebrados ectotérmicos, esta associação direta entre o metabolismo 

de  repouso  e  de  atividade depende de  outros  fatores  como  a  massa  corpórea,  os  modos 

reprodutivos e o tipo de atividade física desempenhada (Bennet e Lincht, 1974, Hazard et 

al.,  2019).  Em  anuros,  as  evidências  ainda  são  escassas,  mas  alguns  trabalhos  mostram 

haver uma correlação positiva entre a taxa metabólica aeróbia de repouso e de atividade em 

espécies  que  possuem  intensa  atividade  vocal  ou  em  espécies  que  vocalizam  em  baixas 

temperaturas (Gomes et al., 2004). Assim, assumimos neste trabalho a premissa da 

associação  entre  o  metabolismo  de  repouso  e de  atividade,  porém  não  encontramos  uma 

correlação entre a taxa metabólica aeróbia em repouso e a taxa de vocalização. 
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Em diversos trabalhos com anuros que exibem altas taxas de vocalização há uma  

relação  positiva  entre  a  taxa de  vocalização  e  a  taxa de  consumo  de  oxigênio durante  a 

atividade, tanto em comparações interespecíficas quanto intraespecíficas (ver exemplos em 

Taigen & Wells, 1985; Taigen., et. al., 1985; Grafe, 1996; Zimitti, 1999; Wells, 2001; Ophir 

et al.  2010). Por outro lado, e até onde conhecemos, nenhum trabalho explorou a relação  

entre as características da vocalização em anuros e o metabolismo de repouso, apesar das 

evidências,  que  indicam  haver  uma  associação  metabólica  entre  esses  dois  aspectos  do 

comportamento e da fisiologia de anfíbios (Gomes et al, 2004, mas ver também a revisão de 

De  Andrade,  et.  al.,  2016).  As  variáveis  dinâmicas  da  vocalização  (ou  seja,  aquelas 

diretamente relacionadas com a atividade dos músculos responsáveis pela produção de som 

nos anuros) como a ‘taxa de emissão de chamados’, a ‘duração da nota’ e o  ‘número de 

notas  por  canto’  não  foram  correlacionadas  com  o  metabolismo  aeróbio  de  repouso  nas 

espécies para as quais conseguimos informações. Isso sugere que o metabolismo de repouso  

não influencia a vocalização em anuros, não havendo uma dependência metabólica para o 

desempenho de diferentes níveis de atividade vocal. Mesmo para a ‘frequência dominante’ 

do canto, a qual é menos influenciada pela atividade muscular, não está correlacionada com 

os custos metabólicos de manutenção dos animais. Assim, podemos assumir que a atividade 

vocal em anuros é provavelmente mais  influenciada por fatores que interferem na própria 

contração muscular, como a temperatura por exemplo, do que a capacidade metabólica das 

espécies. Em  Hyla versicolor, foi observado que as características da vocalização afetadas 

pela contração muscular ativa, como taxa de emissão de chamados e taxa de repetição de 

pulso,  são  altamente  dependentes  da  temperatura,  enquanto  as  características  que  não 

envolvem  a  contração  muscular  ativa,  como  a  frequência  dominante,  são  muito  menos 

afetadas pela temperatura (Gayou 1984, Wells, 2007, Kohler,  et al., 2017). Além disso, a 

taxa de   emissão de chamados parece também estar relacionada com outras características  

de cada espécie, como o tamanho do animal, sua saúde e a qualidade e tipo do habitat onde 

reproduzem (Ophir, et al., 2010; De Andrade, et. al.; 2016). 

 
6. CONCLUSÃO 

 
 

Neste trabalho tivemos como objetivo identificar as relações existentes entre a taxa 

metabólica  de repouso  com características  da vocalização de um grupo de anfíbios anuros. 
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Não encontramos  uma  correlação  entre as  variáveis da vocalização com a taxa metabólica 

de repouso dos animais e nem entre a massa corpórea com a taxa metabólica de repouso. 

Concluímos, portanto, que as variáveis da vocalização podem ter maior  influência 

sob  a  perspectiva  das  características  individuais  dos  anuros,  o  que  inclui  a  temperatura 

corpórea como importante fator de interferência sobre a função muscular. Esse trabalho abre 

possibilidade para que outros estudos possam identificar, possivelmente se existem outros 

fatores  ainda não estudados que podem influenciar a vocalização. Acreditamos ainda que 

em  novos  estudos  deste  tipo  é  necessária  uma  análise  que incorpore  as relações  de 

parentesco entre as espécies para que possamos, em linhas gerais, considerar a estruturação  

filogenética que pode ser inerente à natureza dos dados tanto metabólicos quanto ligados à 

vocalização. 
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APÊNDICE 1 
 
 

Tabela 2.  Relação de  espécies  e  famílias, consumo  de  oxigênio específico no  repouso  (VO2)  e 

massa corpórea  média das espécies (g). 
 

Família Espécie Massa (g) VO2  -  20°C Referência 
   (mLO2.g-1.h-1)  

Hylidae 
    

Hylidae: Phyllomedusinae Agalychnis callidryas 5,7 0,0610 Taigen et al., 1982 

Hylidae: Hylinae Aparasphenodon brunoi 19,1 0,6028 De Andrade and Abe, 1997 

Hylidae: Hylinae Corythomantis greeningi 17,05 0,0479 De Andrade and Abe, 1997 

Hylidae: Hylinae Corythomantis greeningi 17,05 0,0742 De Andrade and Abe, 1997 

Hylidae: Pelodryadinae Cyclorana alboguttata 20,8 0,0342 Rossi et al., 2020 

Hylidae Hyla arborea 6,3 0,0770 Grafe and Thein, 2001 

Hylidae Dryophytes arenicolor 3,4 0,0930 Taigen et al., 1982 

Hylidae Dryophytes arenicolor 3,4 0,0890 Navas, 1996 

Hylidae: Hylinae Hyla cinerea 8,9 0,9100 Secor et al., 2007 

Hylidae Pseudacris crucifer 1,3 0,1110 Taigen et al., 1982 

Hylidae: Hylinae Dendropsophus labialis 7,5 0,0980 Navas, 1996 

Hylidae: Hylinae Boana prasina/ Hypsiboas prasinus 4,9 0,8100 Kiss  et al., 2009 

Bufonidae 
    

Bufonidae Incilius alvarius/ Bufo alvarius 140,0 0,0340 Secor, 2005 

Bufonidae Anaxyrus americanus/ Bufo 
americanus 

27,0 0,0510 Taigen et al., 1982 

Bufonidae Anaxyrus boreas/ Bufo boreas 27,3 0,0975 Hillman and Withers, 1979 

Bufonidae Epidalea calamita/ Bufo calamita 8,7 0,0580 Taigen et al., 1982 

Bufonidae Anaxyrus cognatus/ Bufo cognatus 75,2 3,2000 Secor et al., 2007 

Bufonidae Rhinella marina/Bufo marinus 137,0 0,0510 Secor, 2005 

Bufonidae Rhinella marina/ Bufo marinus 97,0 0,0336 Overgaard et al., 2012 

Bufonidae Rhinella schneideri/ Bufo schneideri 280,0 0,0444 Senzano and Andrade, 2018 

Dendrobatidae 
    

Dendrobatidae Colosthesus inguinalis 1,6 0,0870 Pough and Taigen, 1990 
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Dendrobatidae 
 

Eleutherodactylidae 

Allobates talamancae 1,0 0,0840 Pough and Taigen, 1990 

Eleutherodactylidae: 
Eleutherodactylinae 

Eleutherodactylus bogotensis / 
Pristimantis bogotensis 

0,9 0,1320 Navas, 1996 

Eleutherodactylidae: 
Eleutherodactylinae 

Diasporus diastema 0,5 0,0980 Navas, 1996 

Leptodactylidae 
    

Leptodactylidae: Leiuperinae Engystomops pustulosus 1,7 0,0530 Bucher et al., 1982 

Leptodactylidae: Leiuperinae Pleurodema diplolister 3,5 0,2310 Carvalho, et al., 2010 

Microhylidae 
    

Microhylidae: Dyscophinae Dyscophus antongilii 44,7 1,5500 Secor et al., 2006 

Microhylidae: Microhylinae Kaloula pulchra 30,7 0,0260 Taigen et al., 1982 

Ranidae 
    

Ranidae Rana catesbeiana 238,0 0,0630 Secor, 2005 

Ranidae Bijurana nicobariensis/ Hylarana 
nicobariensis 

2,6 0,0985 Weathers and Snyder, 1977 

Scaphiopodidae 
    

Scaphiopodidae Scaphiopus couchii 27,8 0,0739 Van Beurden, 1980 

Scaphiopodidae Spea hammondii 12,4 0,0850 Carvalho, et al., 2010 

Ceratophryidae 
    

Ceratophryidae Ceratophrys ornata 169,0 0,0360 Secor, 2005 

Hyperoliidae 
    

Hyperoliidae Kassina senegalensis 3,0 0,0770 Taigen et al., 1982 

Myobatrachidae 
    

Myobatrachidae: 
Limnodynastinae 

Notaden nichollsi 27,0 0,0720 Withers, 1993 

Odontophrynidae 
    

Odontophrynidae Odontophrynus americanus 15,2 0,0370 Taigen et al., 1982 

Pipidae 
    

Pipidae: Xenopodinae Xenopus laevis 29,3 0,1477 Hillman and Withers, 1979 
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APÊNDICE 2 
 
 

Tabela 3. Relação de espécies e famílias, taxa de emissão de chamados (n° notas/seg); número de 

notas  por  canto;  frequência  dominante  (Hz);  duração  da  nota  e  se  a  análise  foi  (SIM)  ou  não  (NÃO) 

realizada no software Raven Pro. 

 

 
Família Espécie Taxa de 

Emissão 
n° 

notas/canto 
Frequência 
Dominante 

Duração 
da Nota 

Análise 
Software 

Referência 

  de 
Chamados 

(n° 
notas/seg) 

 (Hz) (s) Raven 
Pro 

 

Hylidae 
       

Hylidae: 
Phyllomedusinae 

Agalychnis 
callidryas 

- - 1856 - NÃO Kime, et al., 2000 

Hylidae: Hylinae Aparasphenodon 
brunoi 

- - 1392 - NÃO Freire,  2019 

Hylidae: Hylinae Corythomantis 
greeningi 

25,64 10 24000 0,02 SIM Leandro Herpeto, 
2020 

Hylidae: 
Pelodryadinae 

Cyclorana 
alboguttata 

1,745 34 22050 0,1 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Hylidae Hyla arborea 98,6 7 24000 0,007 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Hylidae Dryophytes 
arenicolor 

8,89 16 22050 0,054 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Hylidae: Hylinae Hyla cinerea 0,028 1 22050 35,18 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Hylidae Pseudacris crucifer 1,29 13 22050 0,96 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Hylidae: Hylinae Dendropsophus 
labialis 

57,971 16 24000 0,01 SIM Jaramillo, 2016 

Hylidae: Hylinae Boana prasina/ 
Hypsiboas prasinus 

9,523 3 11025 0,06 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Bufonidae 
       

Bufonidae Incilius alvarius/ 
Bufo alvarius 

71,62 53 22050 0,01 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Bufonidae Anaxyrus 
americanus/ Bufo 

americanus 

24,947 471 24000 0,02 SIM Inhs 
Environmental 

Education, 2013 

Bufonidae Anaxyrus boreas/ 6,25 5 22050 0,06 SIM AmphibiaWeb, 
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 Bufo boreas      2021 

Bufonidae Epidalea calamita/ 
Bufo calamita 

1,757 26 24000 0,44 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Bufonidae Anaxyrus cognatus/ 
Bufo cognatus 

131,33 7 22050 0,005 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Bufonidae Rhinella 
marina/Bufo 

marinus 

11,322 150 22050 0,04 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Bufonidae Rhinella 
schneideri/ Bufo 

schneideri 

9,99 25 11025 0,025 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Dendrobatidae 
       

Dendrobatidae Colosthesus 
inguinalis 

- - 4516 - NÃO Kime, et. al., 2000 

Dendrobatidae Allobates 
talamancae 

- - 4243 (média) - NÃO Lechelt et. al., 
2014 

Eleutherodactylidae 
       

Eleutherodactylidae: 
Eleutherodactylinae 

Eleutherodactylus 
bogotensis / 
Pristimantis 
bogotensis 

7,27 22 22050 0,01 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Eleutherodactylidae: 
Eleutherodactylinae 

Diasporus 
diastema 

- - 3188000 - NÃO Capshaw, 2020 

Leptodactylidae 
       

Leptodactylidae: 
Leiuperinae 

Engystomops 
pustulosus 

2,92 1 12500 0,342 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Leptodactylidae: 
Leiuperinae 

Pleurodema 
diplolister 

21,929 1 24000 0,045 SIM Andrade, 2016 

Microhylidae 
       

Microhylidae: 
Dyscophinae 

Dyscophus 
antongilii 

20,847 6 22050 0,03 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Microhylidae: 
Microhylinae 

Kaloula pulchra 0,548 13 22050 0,57 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Ranidae 
       

Ranidae Rana catesbeiana 7,27 1 22050 0,1375 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Ranidae Bijurana 
nicobariensis/ 

Hylarana 
nicobariensis 

5,26 3 22050 0,11 SIM AmphibiaWeb, 
2021 
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Scaphiopodidae        

Scaphiopodidae Scaphiopus couchii 1,43 1 22050 0.70 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Scaphiopodidae Spea hammondii - - 1200 - NÃO Forester, 1973. 

Ceratophryidae 
       

Ceratophryidae Ceratophrys ornata 149,159 71 24000 0,005  Fer Carezza, 2008 

Hyperoliidae 
       

Hyperoliidae Kassina 
senegalensis 

8,69 2 22050 0,08 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Myobatrachidae 
       

Myobatrachidae: 
Limnodynastinae 

Notaden nichollsi 3,623 1 24000 0,276 SIM Josh. S., 2021 

Odontophrynidae 
       

Odontophrynidae Odontophrynus 
americanus 

85 39 24000 0,005 SIM AmphibiaWeb, 
2021 

Pipidae        

 

Pipidae: Xenopodinae Xenopus laevis 18,7 172 22050 0,04 SIM AmphibiaWeb, 
2021 
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