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1. RESUMO 

A estivação é caracterizada como um conjunto de alterações fisiológicas e 

comportamentais relacionadas com a redução do metabolismo e a permanência 

em micro-habitats específicos durante a fase de estiagem. Na caatinga brasileira 

foram observadas ao menos três espécies que estivam, sendo duas da família 

Leiuperidae, Pleurodema diplolistris e Physalaemus albifrons e uma da família 

Cycloramphidae, Proceratophrys cristiceps. Ainda que encontradas no mesmo 

micro-habitat durante a estivação, estas três espécies exibiram padrões distintos 

de alteração do desempenho locomotor entre as duas estações marcantes do ano 

(seca e chuvosa). Enquanto P. diplolistris reduziu em cerca de 47% a velocidade 

de seu desempenho locomotor durante a fase de estiagem, as outras duas 

espécies, P. cristiceps e P. albifrons, reduziram cerca de 87 e 83%, 

respectivamente. Contudo, a redução da taxa metabólica aeróbia foi de 

aproximadamente 50% para as três espécies. A comparação entre as estações 

marcantes do ano ainda revelou que as três espécies estudadas apresentam 

diferentes padrões de alteração na concentração de substrato energéticos e na 

atividade de enzimas representativas do metabolismo energético no fígado e 

musculatura dos membros posteriores. A manutenção hídrica também foi diferente 

entre as três espécies, sapos P. diplolistris exibiram mudança na profundidade em 

que foram encontrados ao longo da estiagem, migrando verticalmente em direção 

a umidade ao longa da estação seca, diferentemente sapos P. cristiceps e P. 

albifrons não exibiram mudanças na profundidade, mas sim, alterações na 

osmolaridade plasmática durante as fases da de estiagem, indicando a ocorrência 

de mecanismos diversas de regulação hídrica. 
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2. ABSTRACT 

Estivation is defined as a set of physiological and behavioral changes 

associated to decreased metabolism and permanence in specific microhabitats 

during the dry season. We observed at least three estivating species in the Brazilian 

Caatinga: Pleurodema diplolistris and Physalaemus albifrons (Leiuperidae), and 

Proceratophrys cristiceps (Cycloramphidae). Although found in the same micro-

habitat during aestivation, these three species differ in the variation patterns of 

locomotor performance when compared between the two seasons (dry and rainy 

season). During the dry phase, speed in P. diplolistris was reduced by about 47% 

whereas in P. cristiceps e P. albifrons values decreased by 87% and 83%, 

respectively. The reduction of aerobic metabolic rate was of approximately 50% for 

the three species. The comparison between seasons also revealed that the three 

species differ in relation to the variation patterns of the concentration of substrate 

energy and activity of representative enzymes of energy metabolism in the liver and 

muscles of the hindlimb. P. diplolistris exhibited changes in depth along the dry 

season, migrating vertically in the direction of moisture to the long dry season. 

Differently, frogs of the species P. cristiceps and P. albifrons exhibited no changes 

in depth, but rather changes in the plasma osmolarity during the phases of the dry 

season which indicates the occurrence of strategies for water regulation. 
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3. INTRODUÇÃO 

As Caatingas formam um domínio morfoclimático peculiar que ocupa cerca 

de 10% do território nacional. É um bioma relativamente recente, formado entre o 

final do Terciário e início do Quaternário  (AB’SABER, 1974), marcado por estações 

chuvosas com níveis de precipitação imprevisíveis e variáveis, que se concentram 

nos meses de janeiro a março (FERNANDES, 1999). Este ambiente é caracterizado 

por vários meses de estiagem, baixo índice pluviométrico, temperatura elevada e 

ventos fortes (AB’SABER, 1974). Apesar destas características junto com a baixa 

disponibilidade de recursos alimentares dada pela baixa produtividade primária e 

pela maior dependência de fontes de água durante a reprodução (FERNANDES, 

1999; GOMEZ-MESTRE; PYRON; WIENS, 2012; ROMARIZ, 1996; SOUZA REIS, 

1976), são encontradas na Caatinga pelo menos 48 espécies de anfíbios 

(RODRIGUES, 2003). Essas espécies exibem uma grande diversidade de 

estratégias fisiológicas e ecológicas durante a estiagem (NAVAS et al., 2004), como 

a redução sazonal da atividade em micro-habitats específicos que permite a 

preservação do balanço hídrico, figurando um dos meios que parece aumentar as 

chances de sobrevivência ao longo da fase de seca (CARVALHO et al., 2010). 

A diminuição da exposição aos extremos ambientais durante a seca 

caracteriza a maior parte dos anuros que ocupam ambientes semiáridos 

(BENTLEY, 1966; BOOTH, 2006). Neste contexto estivação pode ser entendida 

como um conjunto de mecanismos fisiológicas e comportamentais utilizadas pelos 

animais para sobreviverem em condições áridas (CARVALHO et al., 2010). A 

estivação envolve uma redução coordenada das atividades motora e metabólica 

que acontecem em paralelo às mudanças no ambiente quando este passa a ter 

recursos alimentares e hídricos reduzidos, usualmente acompanhado por um 
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aumento da temperatura (HOCHACHKA & SOMERO, 2002; PINTER et al., 1992; 

WITHERS & THOMPSON, 2000).  

Observações da história natural de anuros e algumas abordagens 

experimentais sugerem que a manutenção do balanço hídrico, termal e energético 

são essenciais para a sobrevivência dos indivíduos em ambientes semiáridos. 

Entre as características observadas em espécies de anfíbios de regiões áridas, e 

em comparação com as características de espécies típicas de ambientes úmidos, 

há a diferenciação nas estratégias para a manutenção do balanço hídrico, 

influenciado pela captação e manutenção da água. Esta manutenção pode ser 

sustentada por mecanismos comportamentais como enterrar-se, selecionar o 

micro-habitat, manter a postura de conservação de água e limitar o tempo de 

exposição a condições desidratantes (SHOEMAKER et al., 1992). Os principais 

ajustes individuais envolvem mudanças morfológicas na região pélvica como o 

aumento da espessura do epitélio e/ou com maior vascularização, aumentando a 

captação de água em comparação a pele lisa (TOLEDO & JARED, 1993); mudança 

no tipo de lipídeos cutâneos, como a inserção de colesterol (HAZEL, 1989); 

mudanças na permeabilidade celular devido a ação de hormônios como 

aldosterona e angiotensiona II (KONNO et al., 2005). A interação hormonal entre 

os três principais órgãos osmorregulatórios – pele, rins e bexiga urinária – regulam 

a concentração de água e íons através de ajustes sobre a taxa de absorção e/ou 

perda de água e de íons através da pele e através da taxa de excreção e/ou 

reabsorção pelos rins e bexiga urinária (UCHIYAMA & KONNO, 2006).   

O balanço hídrico é mantido de diferentes maneiras em anfíbios de 

ambientes desérticos durante a estiagem, fase na qual os recursos hídricos são 

escassos. A velocidade na captação de água e a habilidade para extrair água do 
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solo, duas características com diferente fundamentação fisiológica, podem diferir 

na sua relevância ecológica em diferentes espécies de anuros no semiárido. Por 

exemplo, a absorção de água é particularmente rápida pelas rãs Neobatrachus 

(BENTLEY et al., 1958) e pelo sapo Bufo punctatatus (MCCLANAHAN & BALDWIN, 

1969). Contudo, o sapo Scaphiopus couchi, que vive em uma região desértica da 

América do Norte não absorve água tão rapidamente quanto Rana pipens, um sapo 

aquático (MCCLANAHAN, 1967). Aparentemente, é mais ecologicamente relevante 

para Scaphiopus couchi absorver água do solo no qual se enterra do que absorver 

água rapidamente em corpos de água que estão presentes apenas na estação 

chuvosa quando esse recurso não é limitado (CARTLEDGE et al., 2006a; RUIBAL 

et al., 1969). Para manter o balanço hídrico durante a estiagem os sapos do gênero 

Scaphiopus permanecem enterrados durante toda a fase de seca em solos 

arenosos nos quais a água pode ser mais facilmente absorvida pelos animais em 

comparação aos solos argilosos (RUIBAL et al., ROIG, 1969). Mais ainda, esses 

sapos são capazes de absorver água pela maior parte da superfície corpórea 

quando enterrados a 30 cm de profundidade (CANO, 1969). 

Estratégias fundamentadas na fisiologia sensorial, por exemplo na 

localização de água, podem também ser importantes. O sapo Corythomantis 

greeningi se refugia em cavidades úmidas formadas entre pedras durante a fase 

de estiagem, diminuindo assim a perda de água para o ambiente. Esta habilidade 

para localizar tais refúgios tem sido confirmada experimentalmente e parece 

essencial para a sobrevivência nas Caatingas (JARED et al., 2005; TOLEDO & 

JARED, 1993). Em contraste, o sapo Rhinella jimi parece manter suas atividades 

mesmo durante a fase de estiagem associado a pontos em que o solo retém alguma 

umidade, e parecem particularmente capazes de extrair água desse solo (NAVAS 
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et al., 2004). Por outro lado, indivíduos de Pleurodema diplolistris, permanecem 

enterrados durante a fase seca nos bancos de areia dos rios intermitentes, com 

suas atividades motoras e metabólicas reduzidas (PEREIRA, 2009). 

 

3.1. Principais mecanismos para a manutenção do balanço hídrico durante a 

estivação em anuros do semiárido 

Anuros geralmente absorvem água facilmente através da região pélvica 

quando em contato com o substrato úmido (SHOEMAKER et al., 1992; THORSON 

& SVIHLA, 1943). Contudo, ainda que a região pélvica seja hipervascularizada, 

garantindo certa capacidade para a captação de água (JONES, 1980; REYNOLDS 

& CHRISTIAN, 2009; ROTH, 1973; WITHERS & GUPPY, 1996) solos com pouca 

disponibilidade hídrica não são utilizados como recursos hídricos (REYNOLDS & 

CHRISTIAN, 2009). Assim os anfíbios presentes em solos com baixa 

disponibilidade de água estariam sujeitos a desidratação, uma vez que o acesso 

aos recursos hídricos estaria dificultado. Alguns anfíbios reduzem a desidratação 

por meio da secreção de lipídios, diminuindo a permeabilidade cutânea, reduzindo 

também as trocas gasosas (LILLYWHITE, 2006). 

Na estivação o balanço hídrico parece ser mantido através de três grandes 

grupos de estratégias: (1) formação de casulo; (2) aumento da osmolaridade interna 

e (3) seleção de micro-habitat mais propício a evitar a perda de água. O casulo é 

formado durante os períodos de estiagem, quando os animais são expostos ao 

estresse hídrico (MCCLANAHAN et al., 1976; WITHERS, 1995). Esta estrutura 

protetora formada ao longo da estivação é composta por várias camadas de células 

epidérmicas depositadas sobre a pele, aderidas umas as outras por muco (RUIBAL 

& HILLMAN, 1981; WITHERS & THOMPSON, 2000), reduzindo a evaporação 
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cutânea em até quinze vezes (ABE, 1995; GUPPY et al., 1994; GUPPY & 

WITHERS, 1999; HOCHACHKA & SOMERO, 2002).   

O aumento da osmolaridade interna, medida da soma dos solutos 

dissolvidos na solução, por consequência, útil como um índice de estado de 

hidratação dos animais, quando comparado com valores conhecidos de animais 

totalmente hidratados, uma vez que os fluidos corporais tornar-se mais 

concentrados a medida que a água é perdida (SHOEMAKER, 1964). Outro fator 

importante que leva ao aumento da osmolaridade é a concentração de ureia 

(MCCLANAHAN, 1972), como evidenciado por estudos com sapos dos gêneros 

Cyclorana, Neobatrachus (WITHERS & GUPPY, 1996) e Scaphiopus, tendo este 

último também aumento nos níveis de sódio plasmático (SHOEMAKER et al., 

1992). Para aumentar a concentração plasmática de ureia, que parece ser 

estimulada pela indisponibilidade de água no solo (JØRGENSEN, 1997a) ou por 

estresse osmótico como exposição salina (COSTANZO et al., 2008), os anfíbios 

podem utilizar dois mecanismos conhecidos: (1) o acúmulo do excedente de ureia 

que seria excretada; e (2) o aumento da atividade do ciclo de ureia elevando sua 

produção (SCHILLER et al., 2008).  

Finalmente, a escolha do micro-habitat também é fundamental para reduzir 

o estresse hídrico na estivação, uma vez que espécies encontradas enterradas em 

ambientes áridos, como sapos do gênero Neobatracus, têm maior taxa de captação 

de água (WARBURG, 1965). Sapos Scaphiopus couchi (SEYMOUR, 1973a), 

Notaden nicollsi (SLATER & MAIN, 1963) e Uperoleia micromeles (PALTRIDGE & 

SOUTHGATE, 2001), por exemplo, não formam casulo e são encontrados 

enterrados em ambientes arenosos durante a estivação. O sapo S. couchi 

permanece sob o solo com alta granulosidade, geralmente próximo a arbustos, em 
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locais que possuem maior umidade (BRAGG, 1965). Além disso, alguns anuros 

estivadores podem estocar o equivalente a 50% do seu peso corpóreo em água na 

bexiga, mantendo assim uma reserva importante durante o acirramento da estação 

seca (MAIN & BENTLEY, 1964; SPENCER, 1896). 

 

3.2. Características metabólicas da estivação de anuros 

A estivação é um fenômeno complexo e diverso entre os anuros, com grande 

variação na magnitude e tipo de ajustes fisiológicos, inclusive nos referentes à 

depressão dos processos metabólicos durante os meses de dormência (PINTER et 

al., 1992). A diversidade na intensidade da depressão do metabolismo aeróbio em 

anuros durante a estivação é evidenciada em várias espécies, entre elas uma 

espécie da Caatinga brasileira, Pleurodema diplolistris. Nesta espécie a estivação 

envolve uma redução de 50% na taxa metabólica de repouso durante a fase seca 

do ano quando comparado a animais encontrados durante a estação chuvosa 

(PEREIRA, 2009). Pleurodema diplolistris estiva no leito de rios intermitentes, em 

locais muito próximos aos de outras espécies de anuros da Caatinga pertencentes 

aos gêneros Physalaemus e Proceratophrys. Contudo, essas outras espécies 

parecem exibir diferentes estados metabólicos, pois apresentam respostas 

diferentes a estímulos exógenos e, no geral, aparentam maior tempo de 

responsividade (CARVALHO et al., 2009). Assim, mesmo espécies da Caatinga 

que ocupam o mesmo micro-habitat durante a estação seca parecem diferir nas 

características da estivação.  

A fase hipometabólica que acompanha a estivação é caracterizada pela 

diminuição dos movimentos, da alimentação e dos batimentos cardíacos (BASTOS 

& ABE, 1998; STOREY & STOREY, 1990b), assim como de modificações nos 
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processos bioquímicos em diversos tecidos, destacando-se a priorização da 

oxidação de lipídeos, que passa a ser o principal combustível energético 

(SEYMOUR, 1973b; STOREY & STOREY, 1990a) e a redução do consumo de 

glicogênio (HOCHACHKA & SOMERO, 2002). Adicionalmente, ajustes específicos 

sobre as vias de metabolização de substratos energéticos modulam a mobilização 

dos compostos energéticos em adequação a demanda dos tecidos (GUPPY et al., 

1994). A estivação envolve uma teia regulatória que permite aos organismos 

responder a disponibilidade hídrica, nutricional e energética. Esta regulação 

permite a sobrevivência quando estes elementos estão limitados (STOREY & 

STOREY, 2012).  

No referente ao escopo da depressão metabólica há registros de quase 85% 

de depressão do metabolismo aeróbio para algumas espécies dos gêneros 

Scaphiopus  na América do Norte e Cyclorana, na Austrália (GUPPY et al., 1994; 

HAND & HARDEWIG, 1996; HOCHACHKA & SOMERO, 2002; STOREY, 2002). O 

escopo metabólico, inicialmente definido como diferença entre o metabolismo de 

repouso e de atividade (FRY, 1947), pode ser utilizado para prever a capacidade 

competitiva dos animais (SETH et al., 2013), uma vez que valores inferem a 

capacidade fisiológica para realizar atividades aerobiamente desafiadoras 

(SUAREZ, 1996). Em contraste ao alto grau de redução do metabolismo, há 

espécies que apresentam uma menor depressão, como o sapo Pixicephalus 

adpersus, da África, que reduz o metabolismo em 30% durante a estivação 

(LOVERIDGE, 1976). Essa diversidade na intensidade da depressão metabólica 

em anuros parece evidente nos níveis de resposta comportamental a estímulos 

exógenos. Enquanto há espécies que respondem prontamente à interrupção da 

estivação, como Pleurodema diplolistris (PEREIRA, 2009), indivíduos de outras 
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espécies podem demorar até 30 minutos para apresentar reação, como Scaphiopus 

couchi (MCCLANAHAN, 1967), ou ainda Cyclorana alboguttata que pode ser 

encontrado na superfície do solo após algumas horas do início da primeira chuva 

forte da estação  (HUDSON & FRANKLIN, 2002a) 

A depressão metabólica que acompanha a estivação em anuros pode 

acontecer concomitantemente ao aumento da degradação de reservas lipídicas 

(COWAN et al., 2000). Esta degradação forma, entre outros subprodutos, glicerol e 

corpos cetônicos (FUERY et al., 1998), que suprem a demanda dos tecidos 

dependentes de glicose, como cérebro e o músculo cardíaco durante o 

hipometabolismo, fase na qual os anuros interrompem a alimentação (SECOR, 

2005). No jejum que acompanha a estivação, os anuros estivadores costumam 

aumentar a concentração de corpos cetônicos no plasma (STOREY, 2002), como 

relatado para os sapos S. couchi, que parecem ter este aumento associado à 

preservação dos estoques hepáticos de glicogênio durante a fase hipometabólica 

(STOREY& STOREY, 1990a). Em sapos que se enterram em clima frio, juntamente 

com o aumento da produção de corpos cetônicos há um aumento na 

gliconeogênese a partir de glicerol, o que não é comumente reportado para anfíbios 

estivadores (STOREY, 2002).  

Os ajustes no uso dos substratos energéticos na estivação são precedidos 

por ajustes comportamentais que terminam no acúmulo de reservas energéticas 

durante a fase de chuvas na qual o alimento é abundante. Esses ajustes, junto com 

a redução da taxa metabólica, sustentam não somente a fase depressiva mas 

também a retomada da atividade no início da estação chuvosa (CARVALHO et al., 

2010; PINTER et al., 1992; STOREY & STOREY, 2004, 2010). Dada a relação entre 
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atividade e perda de água, a redução do metabolismo aeróbio contribui tanto para 

o balanço energético quanto ao hídrico (ABE, 1995; MCCLANAHAN, 1972).  

 

3.3. Preservação da funcionalidade de determinados sistemas 

Outro aspecto relevante acerca dos ajustes fisiológicos em anuros que 

estivam é a ampla preservação da funcionalidade dos tecidos musculares e de sua 

capacidade para entrar em atividade mesmo após fases prolongadas de 

inatividade, algo corroborado pela manutenção dos níveis proteicos nestes tecidos, 

em sapos do gênero Cyclorana (HUDSON & FRANKLIN, 2002a; HUDSON et al., 

2006; JAMES, 2010). As evidências mais recentes indicam que o controle dos 

processos oxidativos nas fibras musculares de anuros envolvem modificações na 

expressão de genes que minimizam os danos causados pela inatividade durante a 

estivação (HUDSON et al., 2008). A redução do consumo de oxigênio durante a 

fase de estivação em sapos Cyclorana alboguttata reduz a produção de espécies 

reativas de oxigênio, podendo reduzir a atrofia muscular e preservar a estrutura do 

músculo esquelético (HUDSON & FRANKLIN, 2002b).  

De modo semelhante, em certas espécies de anuros foi observada uma 

preservação do tecido reprodutivo durante a fase de inatividade, como é o caso de 

Rana temporaria, que mantem a espermatogênese durante a estivação 

(JØRGENSEN, 1992). Contudo, neste caso também foi constatado um 

compromisso entre o tempo de estivação e a viabilidade das células reprodutivas, 

as quais são amplamente afetadas em períodos mais prolongados (JØRGENSEN, 

1992). Assim, o emprego de proteínas, como substrato energético, na manutenção 

da homeostase energética durante a estivação pode comprometer o desempenho 

reprodutivo em condições normais (GUPPY et al., 1994; IP & CHEW, 2010; PINTER 
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et al., 1992). Acrescido a isto, a comportamento reprodutivo explosivo implica na 

manutenção dos estoques de glicogênio e lipídeo no início da reprodução, pois a 

vocalização é energeticamente custosa e em algumas espécies como em Hyla 

arbórea por exemplo, é sustentada por aproximadamente 3 horas com os estoques 

presentes (GRAFE & THEIN, 2001). 

 

3.4. Comportamento reprodutivo e custo da reprodução em anuros de 

regiões áridas e semiáridas 

A maioria das espécies de anfíbios que estivam em regiões semiáridas 

possuem um comportamento reprodutivo explosivo, investindo na procura de 

parceiros para a reprodução imediatamente após a saída do estado hipometabólico 

(PEREIRA, 2009; PINTER et al., 1992; SHALAN et al., 2004). Cabe salientar que a 

maioria das espécies de anuros que efetivamente exibem fases de inatividade 

durante os meses mais secos do ano desempenham atividades energeticamente 

muito custosas no início da estação chuvosa. Como a vocalização por exemplo, 

uma atividade altamente custosa, como observado em sapos Physalaemus 

pustulosus, da região do Panamá, que durante a vocalização, exibem um gasto 

energético duas vezes maior que durante o repouso (BUCHER et al., 1982). 

As fêmeas produzem ovócitos ainda na fase de estivação e os armazena até 

o momento da estação reprodutiva quando estes se tornam maduros e prontos para 

serem fecundados, enquanto os machos entram em intensa atividade vocal nos 

sítios de encontro com as fêmeas (PINTER et al., 1992; WELLS, 2001). Contudo, 

a preparação para a reprodução requer um alto investimento energético 

(CARVALHO et al., 2010), sendo a síntese proteica inibida durante a estivação, 

porém, amplamente ativada na fase inicial de atividade (HAND & HARDEWIG, 
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1996; JAMES, 2010; PAKAY, 2003). Nas Caatingas, além de todo o investimento 

energético dos anuros para a reprodução, há ainda um desafio adicional de atrelar 

a reprodução à imprevisibilidade das chuvas. 

 

3.5. A estivação em anuros da Caatinga no contexto das mudanças climáticas 

A maior parte dos aspectos citados sobre a estivação em anuros são 

virtualmente desconhecidos para as espécies brasileiras, em especial para aquelas 

das Caatingas. Apenas o estudo realizado com Pleurodema diplolistris (PEREIRA, 

2009) procurou abordar alguns desses elementos que compõem os ajustes 

fisiológicos durante a estação seca neste ambiente. É provável que justamente esta 

imprevisibilidade no regime de chuvas seja um dos principais fatores que 

contribuem para a existência de diversos padrões interespecíficos de estivação.  

Os indivíduos de Proceratophrys cristiceps observados na Caatinga exibem 

diminuição da capacidade de resposta frente a estímulos exógenos durante a 

estação seca neste ambiente, o que provavelmente indica uma maior intensidade 

de depressão da taxa metabólica quando comparado a Pleurodema diplolistris, que 

ocorre no mesmo local. Ainda há ao menos três espécies de Physalaemus 

ocupando o mesmo micro-habitat selecionado por indivíduos de Pleurodema 

diplolistris e Proceratophrys cristiceps, que parecem também evitar as condições 

adversas da fase de seca na Caatinga enterrando-se em profundidades que variam 

de 0,2 a mais de 1,5m da superfície (observações pessoais).  

As informações obtidas em estudos anteriores mostraram uma estivação 

atípica em Pleurodema diplolistris e sugerem que os anuros da Caatinga possuem 

características peculiares no referente a história natural, regulação metabólica e 

balanço hídrico. Assim, o estudo dessas espécies é extremamente produtivo para 



14 
 

o entendimento das correlações ecológicas e comportamentais da diversidade 

fisiológica em anuros. Além disso, se trata de um processo de colonização de 

ambientes extremos mediante estratégias diferentes, que podem incluir diversos 

riscos nos diferentes cenários de aridização da Caatinga. Por tal razão a 

compreensão das estratégias utilizadas é essencial para prever o impacto global e 

específico sobre anuros. Desde a década de 1970 o índice pluviométrico na 

Caatinga tem sido menor em relação aos anos anteriores e um aumento dos 

eventos extremos passou a ser reportado, como, por exemplo, na enchente de 

2004, quando choveu 1000mm contra a média anual de 550mm.  A maior parte dos 

cenários para a região do nordeste brasileiro mostra uma tendência ao aumento da 

duração da estação seca (MARENGO, 2006). O impacto dessas mudanças sobre 

as populações de anuros da Caatinga não pode ser avaliado no contexto do 

conhecimento atual, e só pode ser compreendido mediante o entendimento das 

estratégias ecológicas, fisiológicas e comportamentais que caracterizam, durante 

esta estação, as diferentes linhagens de anuros da Caatinga. 
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4. CONCLUSÕES 

 A depressão metabólica é de aproximadamente 50% para as três espécies, 

porém com ajustes enzimáticos diferenciados entre as espécies e entre os 

tecidos. A oxidação de lipídios no tecido hepático é diferente nas três 

espécies, sendo visualizada uma dependência maior em Physalaemus no 

final da estivação. Já o metabolismo oxidativo da musculatura dos membros 

posteriores começa a ser reduzido final da estação chuvosa em P. cristiceps 

e Physalaemus, e no meio da estivação em P. diplolistris. Mais ainda, a via 

glicolítica apresenta poucos ajustes em P. cristiceps, porém a musculatura 

dos membros posteriores de Physalaemus aparenta usar mais vias 

independentes de oxigênio para a manutenção durante a fase de estivação. 

Entretanto, todas as espécies estudas apresentam preservação da 

capacidade locomotora durante a fase de estiagem, sugerindo a 

conservação da capacidade funcional do tecido muscular durante toda a fase 

de estivação.  

 A redução de aproximadamente 50% no consumo de oxigênio apresentada 

por Proceratophrys cristiceps, Pleurodema diplolistris e Physalaemus 

durante a estivação certamente leva a uma redução na taxa de utilização 

dos estoques energéticos além de uma diminuição na taxa de desidratação, 

como consequência da diminuição da respiração cutânea e da perda 

evaporativa de água. 

 A utilização de lipídeos e glicogênio é diferenciada entre as espécies e 

tecidos ao longo das estações, sendo a oxidação de lipídeos maior nos 

músculos dos membros posteriores de P. cristiceps durante toda fase de 
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estiagem e reduzida no final da estivação em P. diplolistris e Physalaemus. 

Aparentemente a migração vertical no final da estivação é mantida pelo uso 

de glicogênio e pela oxidação de lipídios em P. diplolistris. E mais, o acúmulo 

de reservas energéticas nas três espécies é realizado em tempos diferentes, 

sendo mais tardio em P. cristiceps, que tem o aumento das suas reservas 

lipídicas no meio da estação seca, o que possivelmente indica uma atividade 

de forrageamento prolongada antes do prolongamento da estação seca.  

 A utilização de corpos cetônicos parece ser realizada de forma diferente 

entre as espécies estudas. Os sapos Physalaemus aparentam maior 

dependência deste substrato energético no início da reprodução, 

possivelmente por estes espécimes não terem se alimentado ainda, 

reproduzindo-se imediatamente após a primeira chuva, diferente de P. 

cristiceps, que por ser encontrado exibindo um comportamento reprodutivo 

apenas após algumas chuvas, pode ter se alimentado, mesmo que em 

pequena quantidade no início da estação chuvosa e não ser tão dependente 

deste substrato. 

 As três espécies ocupam o mesmo micro-habitat durante e estivação, mas 

apresentaram padrões diferentes tanto no escopo metabólico quanto em 

características plasmáticas observadas. Aparentemente Proceratophrys 

cristiceps possui uma estratégia diferenciada durante a estivação, o que é 

evidenciado pela menor responsividade, maior redução na velocidade 

durante o desempenho locomotor e pela redução da osmolaridade 

plasmática no meio da estação de seca.  
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 As estratégias observadas nos anuros estivadores da Caatinga são 

diferentes das descritas para anuros estivadores de outras comunidades em 

ambiente semiárido. Mais ainda, o conjunto de estratégias observadas 

nestas espécies sugere tipos diferenciados de estivação dentro da Caatinga, 

e na comparação da Caatinga com outros ambientes nos que ocorre a 

estivação de anuros. Ou seja, diferentes estratégias têm sido favorecidas na 

preservação do balanço energético e hídrico nas radiações evolutivas de 

anuros no semiárido.     
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