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1 INTRODUÇÃO GERAL

No passado o clima variou naturalmente, onde os últimos máximos glaciais e
períodos interglaciais sofreram oscilações de temperatura que ocasionaram na
fragmentação ou formações de florestas (AB’SABER, 2000; KARL; TRENBERTH,
2003). À medida que avançamos para o futuro, as atividades antropogênicas atuais vêm
crescendo de forma acelerada em comparação com as mudanças naturais (KARL;
TRENBERTH, 2003).
Desde a Revolução Industrial, as concentrações dos gases de efeito estufa
(dióxido de carbono, ozônio troposférico, metano e óxido nitroso) aumentaram a sua
proporção, podendo se tornar ainda maior nos próximos 50 anos e consequentemente
gerar aumentos nas médias da temperatura global (MITCHELL, 1989). Com o aumento
abrupto das concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, as médias da
temperatura global vêm aumentando devido à retenção de calor, fazendo com que o
resfriamento do globo se torne ainda mais dificultoso (MITCHELL, 1989, CHAPIN et
al., 2000; WALLINGTON et al., 2009). No entanto, as flutuações da temperatura
representam um fator seletivo com grande influência nos ecossistemas e nas relações
fisiológicas dos organismos, os quais terão diferentes respostas a essas modificações
(ANGILETTA JÚNIOR, 2009; SOMERO, 2002; VUILLEUMIER, 1971). Como
consequência para o próximo século, sofreremos uma das mudanças climáticas mais
rápidas que a terra já experimentou (CHAPIN et al., 2000).
Mudanças climáticas, poluentes atmosféricos e pragas agrícolas resultantes do
aumento das atividades antropogênicas vêm trazendo modificações no habitat que são
preocupantes para a biodiversidade global, e muitos especialistas esperam que o
aumento dessas atividades acabe desencadeando o sexto e maior evento de extinção em
massa da história da vida do planeta terra (CEBALLOS et al., 2015; CHAPIN et al.,
2000; BARNOSKY et al., 2011). Desse modo, estudos conduzidos na década de 70
previram o aquecimento global e o esgotamento de ozônio também como mudanças
ambientais antropogênicas, onde, todos esses fatores poderiam afetar a biologia de
muitos microrganismos, plantas e animais (BLAUSTEIN et al., 2010).
Mudanças climáticas futuras relacionadas ao aquecimento, como o aumento na
intensidade e duração dos períodos de seca, podem ter grandes impactos sobre os
anfíbios (ARAÚJO et al., 2006; HOF et al., 2011). Os anfíbios têm histórias de vida
complexas por suas particularidades morfofisiológicas, como a presença de um
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tegumento permeável e a ectotermia, sendo fortemente influenciados por fatores
ambientais (PINK; ABRAHAMS, 2015). Essas características fazem dos anfíbios o
grupo de vertebrados mais ameaçados no mundo, apresentando altas taxas de declínio
populacional (BEEBEE; GRIFFTHS, 2005; DUELLMAN; TRUEB, 1994; GARDNER,
2001; ROHR et al., 2008; STUART et al., 2004; WAKE; VREDENBURG et al., 2008;
YOUNG et al., 2001). Essas ameaças são causadas em grande parte por doenças,
introdução de espécies exóticas, perda e fragmentação de hábitats e alterações
climáticas (ALFORD; RICHARDS, 1999; BLAUSTEIN, 1994; GASCÓN et al., 2005).
Nos anfíbios a temperatura tem grande influência em sua ecologia e biologia, incluindo
equilíbrio hidrológico, oxigênio dissolvido, reprodução, metamorfose, reversão sexual,
sobrevivência, dispersão e crescimento (BLAUSTEIN et al., 2010; FEDER;
BURGGREN, 1992; HUEY; STEVENSON, 1979; MOORE; TOWNSEND, 1998;
WIJETHUNGA; GREENLEES; SHINE, 2016).
Muitos estudos têm focado na distribuição dos anfíbios em resposta aos cenários
de mudanças climáticas, prevendo uma redução da sua área de ocorrência causando
consequente fragmentação dessas populações (DE POUS et al., 2016; OCHOAOCHOA et al., 2012; TORANZA; MANEYRO, 2013). Como muitas espécies já sofrem
com a perda e fragmentação do habitat, esses eventos combinados com recentes
mudanças climáticas trazem ainda mais dificuldades para os anfíbios em todo o mundo
(BLAUSTEIN et al., 2001; CORN, 2005; CUSHMAN, 2006; HOF et al., 2011).
A maior parte dos anfíbios anuros possuem dois estágios de vida (bifásico), no
qual a fase larval geralmente é aquática e a fase adulta ou pós-metamórfica é geralmente
terrestre (BLAUSTEIN, 1994; DUELLMAN; TRUEB, 1994; HADDAD, 2008).
Segundo Haddad et al. (2013) e Vitt et al (1990), são encontrados 39 modos
reprodutivos entre os anuros que variam desde o mais simples (e.g. deposição dos ovos
diretamente na água), até aqueles com maior grau de complexidade (e.g.
desenvolvimento direto e viviparidade) e, na maioria das vezes, com ovos aquáticos
cobertos apenas por uma camada úmida de material gelatinoso, de modo que ficam
diretamente expostos ao meio externo.
Os girinos são morfologicamente bem variados e ocupam uma diversidade de
ambientes (e.g. riachos, lagoas e poças), podendo se estabelecer no fundo desses
ambientes (bentônicos), na coluna d’água (nectônicos), ou até mesmo em águas
acumuladas em bromélias, ocos de bambu e buracos nos troncos das árvores
(HADDAD et al., 2013). O tempo de desenvolvimento dos girinos para a fase adulta
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pode levar de dias a anos, assim, o período em que os animais estão em transição do
ambiente larval para o adulto é crítico, e essa fase faz com que esses animais com ciclo
de vida mais complexo se tornem mais vulneráveis durante o processo (ARNOLD;
WASSERSUG, 1978; HADDAD et al., 2013; WILBUR, 1980).
Os efeitos da temperatura sobre os ovos dos anuros tem grande influência nos
estágios posteriores, e dependendo da estação do ano ou condições do próprio ambiente
em que os ovos são depositados, as espécies passam a tolerar temperaturas maiores, ou
menores com base nas temperaturas vivenciadas impostas pelo meio (BROWN, 1967;
MOORE, 1939). Dessa forma, os limites de tolerância de temperatura para uma espécie
podem ser moldados a partir de diferentes mudanças das temperaturas do
microambiente (BACHMANN, 1969; BERNAL; LYNCH, 2013). Em embriões de
anuros que se desenvolvem em temperaturas próximas ao limite superior, o
desenvolvimento prossegue muito mais rápido do que em temperaturas próximas ao
limite inferior, e essa aceleração dependente da temperatura acaba sendo a mesma para
todos os estágios embrionários (DUELLMAN; TRUEB, 1994).
Muitos estudos demonstraram que o aumento da temperatura pode acelerar os
processos de desenvolvimento em embriões e larvas de anfíbios (ÁLVAREZ;
NICIEZA, 2002; KUKITA et al., 2015; LOMAN, 2002; OROMI et al., 2015; SANUY;
OROMÍ; GALOFÉ, 2008). Portanto, em poças temporárias, o tempo para a
metamorfose é influenciado pelo aumento da temperatura da água, onde as larvas
aceleram a metamorfose quando ocorre o dessecamento das poças, e prolongam a
metamorfose em poças permanentes que possuem baixo risco de dessecação
(RICHTER-BOIX; TEJEDO; REZENDE, 2011; TEJEDO; REQUES, 1994).
Embora embriões e larvas de anfíbios possam acelerar o desenvolvimento em
situações de estresse (e.g. dessecação, predação), a massa corporal e o tamanho do
indivíduo na metamorfose, e na pós-metamorfose é reduzido (ÁLVAREZ; NICIEZA,
2002; CRUMP, 1989; ORIZAOLA; LAURILA, 2009; RICHTER-BOIX; TEJEDO;
REZENDE, 2011). Sendo assim, uma metamorfose acelerada pode resultar em custos
de condicionamento físico para quando o indivíduo se tornar adulto (ARENDT, 1997;
NYLIN; GOTTHARD, 1998; STOKS et al., 2006).
Anfíbios têm sido utilizados como organismos modelo para estudos
ecofisiologicos e adaptação à temperatura devido à fácil manipulação em experimentos
laboratoriais (FEBER; BURGGREN, 1992). Uma abordagem bem aceita e que vem
sendo utilizada por muitos pesquisadores se baseia na estimativa da Temperatura Crítica
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Máxima (CTmax) tolerável pelas espécies de anfíbios afim de investigar quais são os
limites térmicos que esses organismos suportam (TEJEDO et al., 2012). O CTmax é
definido quando a resposta de um indivíduo a uma determinada temperatura resulta em
uma atividade locomotora confusa e/ou imobilidade, levando a um comprometimento
da sua habilidade de fuga em situações que poderiam levar o indivíduo a óbito
(COWLES; BOGERT, 1944). Entretanto, estudos com CTmax em anfíbios são
limitados as fases larvais e adultos, uma vez que na fase de ovo não é possível mensurar
atividade locomotora.
Como a grande parte dos estudos ecofisiológicos estão limitados aos estágios de
vida larval e/ou adulto, uma enorme lacuna do conhecimento está associada à fase de
ovo. Desse modo, este trabalho visa compreender, experimentalmente, como o aumento
da temperatura afeta a sobrevivência, taxa de eclosão e o desenvolvimento de espécies
de anuros neotropicais, sendo avaliado desde a fase do ovo até a fase de girino.
Aumentar o conhecimento sobre os efeitos e interações ambientais no crescimento,
desenvolvimento e sobrevivência dos anuros pode aprimorar o sucesso do manejo de
espécies ameaçadas de anfíbios (CAREY, 2005; MUTHS ET AL., 2014).
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2 OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Analisar se o aumento da temperatura da água influencia na taxa de eclosão,
sobrevivência e desenvolvimento de embriões e girinos de anuros neotropicais.

Hipótese: As taxas de eclosão dos ovos, a sobrevivência, e o desenvolvimento dos
embriões e girinos serão afetados pelo aumento da temperatura da água.
Predição: Quando comparado ao controle, espera-se que no cenário de temperatura alta
o tempo de eclosão dos ovos seja mais rápido, a taxa de eclosão seja reduzida, assim
como a taxa de sobrevivência. Espera-se também que o desenvolvimento seja afetado
pela temperatura alta, levando a larvas de menor tamanho e com estágio de
desenvolvimento mais avançado.

2.2. Objetivos específicos


Investigar se o aumento da temperatura influencia no sucesso de eclosão dos
ovos e sobrevivência dos embriões e girinos.



Analisar diferenças em 9, 24 e 168 horas de experimento nas taxas estudadas;



Investigar possíveis diferenças nos estágios de desenvolvimento entre as taxas
estudadas;



Comparar comprimento total dos girinos entre as taxas estudadas após o final do
experimento.
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RESUMO
As mudanças climáticas globais vêm afetando bruscamente a distribuição, fenologia,
fisiologia e sobrevivência de muitas espécies. Os anfíbios, por serem ectotérmicos são
ainda mais suscetíveis às instabilidades do meio ambiente do que qualquer outro
tetrápode, e a temperatura têm grande influência em sua ecologia e biologia. Ao
contrário dos adultos, ovos e larvas são restritos ao seu micro-habitat natal e, portanto,
ficam expostos por mais tempo aos estressores associados ao ambiente aquático. Essas
exposições, alteram as taxas de crescimento e desenvolvimento dos anfíbios em estágios
iniciais de vida e, até mesmo, a mortalidade larvária nesse micro-habitat. Analisamos se
o aumento da temperatura da água influencia na taxa de eclosão, sobrevivência e
desenvolvimento de ovos de anuros neotropicais. Foram realizados estudos com
diferentes espécies alvos em dois momentos: momento A - Dendropsophus haddadi,
Sphaenorhynchus prasinus e Scinax juncae - e momento B – Rhinella crucifer. As
desovas foram alocadas separadamente em sacos plásticos e foram encaminhadas para o
laboratório para triagem, aclimatação e início do experimento. Obtivemos como
variáveis resposta: (i) O número de girinos maior ou igual ao estágio 22 após 9 horas de
experimento; (ii) Número de ovos não eclodidos após 24 horas; (iii) Taxa de
sobrevivência dos girinos: contagem realizada após 168h; (iv) Estágio de
desenvolvimento dos girinos: após 24h e 168h; (v) Comprimento total dos girinos: após
24h e 168h; (vi) Comprimento total dos girinos no estágio 27. No momento A em uma
temperatura mais alta houve 100% de mortalidade das desovas, logo, somente na
temperatura mais baixa (controle) os ovos eclodiram e prosseguiram com o
desenvolvimento. No momento B observamos que a temperatura alta afetou o estágio de
desenvolvimento e o comprimento dos girinos, resultando em indivíduos com estágios
mais avançados e menores para comparações dentre os mesmos girinos dos mesmos
estágios. No controle, os ovos eclodiram e prosseguiram com seu desenvolvimento
normal. A temperatura alta não afetou a taxa de eclosão e a sobrevivência dos girinos.
As tolerâncias térmicas de espécies tropicais são mais baixas, e os riscos para a
manutenção da vida desses animais tendem a serem maiores, dessa forma, faz-se
necessário elaborar estudos com base nas respostas fisiológicas da fase do ovo,
embriões e girinos de espécies tropicais, para melhor compreendê-las.
Palavras chave: Ovos, Girino, Temperatura, Desenvolvimento, Crescimento.
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ABSTRACT
Global climate change has sharply affected the distribution, phenology, physiology and
survival of many species. Amphibians, being ectothermic, are even more susceptible to
environmental instability than any other tetrapod, and temperature has a great influence
on their ecology and biology. Unlike adults, eggs and larvae are restricted to their native
microhabitat and therefore are exposed for a longer time to stressors associated with the
aquatic environment. These exposures modify the growth and development rates of
amphibians in early stages of life, and even larval mortality in this microhabitat. We
analyzed whether the increase in water temperature influences the hatching rate,
survival and egg development of neotropical anurans. Studies were carried out with
different target species in two distinct moments: moment A - Dendropsophus haddadi,
Sphaenorhynchus prasinus and Scinax juncae - and moment B - Rhinella crucifer. The
clutches were allocated separately in plastic bags for acclimatation and beginning of the
experiment. As dependent variables we obtained: (i) The number of tadpoles greater
than or equal to stage 22 after 9 hours of experiment; (ii) Number of not hatched eggs
after 24 hours; (iii) Tadpoles survival rate: counting after 168 h; (iv) Development stage
of tadpoles: after 24h and 168h of experiment; (v); Tadpoles total length: after 24h and
168h of experiment; (vi); Tadpoles total length in stage 27. At moment A at a higher
temperature there was 100% of clutch mortality, therefore, only at the lowest
temperature (control) did the eggs hatch and proceed with development. In moment B
we observed that the high temperature affected the developmental stage and the tadpoles
length, resulting in individuals with more advanced stages, and smaller sizes for
comparisons between the same tadpoles of the same stages. In control, the eggs hatched
and continued their normal development. The high temperature did not affect the
hatching rate and survival of tadpoles. The thermal tolerances of tropical species are
lower, and the risks to the life of these animals tend to be higher. Therefore, studies
based on the physiological responses of the egg phase, embryos and tadpoles of tropical
species are necessary to better understand them.
Key words: Eggs, Tadpole, Temperature, Development, Growth.
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4

INTRODUÇÃO

Atualmente, as mudanças climáticas globais vêm afetando bruscamente a
distribuição, fenologia, fisiologia e sobrevivência de muitas espécies (CAREY;
ALEXANDER, 2003; HICKLING et al., 2006; HILL et al., 2001; PARMESAN;
YOHE, 2003), sendo considerada uma das principais ameaças que geram impactos
sobre a biodiversidade (THOMAS et al., 2004). Segundo o Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2014) a temperatura média global aumentou 0,6°C
no último século e estimativas indicam que no século XXI o aumento pode chegar a
4°C. Sendo assim, essas mudanças futuras causarão ainda mais danos, trazendo outras
preocupações para a biodiversidade em todo o mundo (SALA et al., 2000; THUILLER
et al., 2005; WALTHER et al., 2002).
Os organismos têm uma resposta fisiológica à temperatura, e essas respostas têm
grandes efeitos para níveis mais altos de organização ecológica, como populações,
comunidades e ecossistemas (ANGILETTA JÚNIOR, 2009; BROWN et al., 2004;
BUCKLEY; KINGSOLVER, 2012; HELMUTH; KINGSOLVER; CARRINGTON,
2005; KINGSOLVER; WOODS, 1997). Portanto, a temperatura age como um fator
seletivo na vida dos organismos, influenciando na sobrevivência, crescimento e
dispersão dos mesmos (ANGILETTA JÚNIOR, 2009).
Muitas pesquisas destacam a importância de considerar os mecanismos
fisiológicos para prevenir efeitos das mudanças climáticas sob os organismos
(KEARNEY et al., 2008; PÖRTNER, 2002; PÖRTNER; FARREL, 2008). Estas
pesquisas colaboram de maneira robusta com o entendimento da variação das condições
ambientais no espaço e no tempo, e também na resposta dos organismos a essas
variáveis (HELMUTH, 2009; TEWKSBURY et al., 2008).
Segundo modelos que estudam a fisiologia dos organismos, impactos gerados
pelo aquecimento global podem ser ainda mais rigorosos nos trópicos do que em regiões
temperadas (TEWKSBURY et al., 2008). Muitas espécies de ectotérmicos que vivem
nessas regiões já estão expostas a temperaturas próximas de seus limites térmicos
superiores (DEUTSCH et al., 2008). Este cenário é crítico para os anfíbios, dos quais
72% vivem nas regiões tropicais (CHANSON et al., 2008). A maioria das espécies de
regiões tropicais vive em ambientes sombreados (e.g. florestas), e não são adaptadas às
altas temperaturas comumente encontradas nos habitats localizados em áreas abertas e
quentes (DEUTSCH et al., 2008; RUIBAL, 1961).
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Durante o desenvolvimento de muitos organismos, fatores como recursos
alimentares, densidade larvária e mudanças climáticas, podem modificar o fenótipo e a
sobrevivência das formas adultas, e tais efeitos ocorrem em diversos táxons, desde
insetos e crustáceos até vertebrados (ENGELS; SAUER, 2007; GIMÉNEZ; TORRES,
2007; OLSSON; SHINE, 2002; SCOTT, 1994; SOLBERG et al., 2004). Em
organismos com histórias de vida complexas, a variação em um estágio da vida pode
transitar e afetar o fenótipo do próximo estágio (BENARD; McCAULEY, 2008;
ENGELS; SAUER, 2007; GOATER, 1994; PECHENIK; WENDT; JARRET, 1998).
O tamanho corporal é uma particularidade biológica essencial que está
relacionada com diversos atributos ecológicos (e.g. taxa de crescimento populacional,
interações competitivas e fecundidade) (ARENDT, 2007; MILLIEN et al., 2006). O
aquecimento global é responsável por efeitos negativos nos tamanhos dos corpos dos
ectotérmicos aquáticos, tanto em nível de indivíduo quanto em nível de comunidade
(DAUFRESNE et al., 2009). Portanto, o aumento da temperatura tende a diminuir o
tamanho corpóreo dos ectotérmicos (ATKINSON, 1994), fazendo com que muitos
desses animais acelerem o seu desenvolvimento em função do aumento da temperatura
(TEJEDO; REQUES, 1994), resultando na redução do seu tamanho e massa corpórea
(ÁLVAREZ; NICIEZA, 2002; CRUMP, 1989; ORIZAOLA; LAURILA, 2009).
Os anfíbios, por serem ectotérmicos e possuírem um revestimento corporal
permeável, costumam habitar regiões com altas taxas de umidade e temperaturas
moderadas a quentes, sendo assim, são mais suscetíveis às instabilidades do meio
ambiente do que qualquer outro tetrápode (DUELLMAN; TRUEB, 1994). Nos anfíbios
a temperatura tem grande influência em sua ecologia e biologia, incluindo equilíbrio
hidrológico,

oxigênio

dissolvido,

reprodução,

metamorfose,

reversão

sexual,

sobrevivência, dispersão e crescimento (BLAUSTEIN et al., 2010; FEDER;
BURGGREN, 1992; HUEY; STEVENSON, 1979; MOORE; TOWNSEND, 1998;
WIJETHUNGA; GREENLEES; SHINE, 2016).
As ameaças enfrentadas pelos anfíbios são muitas, havendo espécies que já
sofrem com perda de habitat, poluição, espécies invasoras, superexploração e doenças
emergentes (STUART et al., 2004; WAKE; VREDENBURG, 2008). Muitas
populações de anfíbios sofrem com o declínio acelerado por conta das mudanças
climáticas, onde muitas dessas populações encontram-se à beira da extinção, ou até
mesmo já desapareceram (BURROWERS et al., 2004; D’AMEN; BOMBI, 2009; RON
et al., 2003; STUART et al., 2004). Portanto, o estado de conservação desse grupo é
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alarmante, sendo os anfíbios o grupo que mais sofre ameaças no mundo (BEEBEE;
GRIFFITHS, 2005; DUELLMAN; TRUEB, 1994; GARDNER, 2001; ROHR et al.,
2008; STUART et al., 2004; WAKE; VREDENBURG et al., 2008; YOUNG et al.,
2001), até mesmo mais do que as aves ou mamíferos (HOFFMANN et al., 2010).
A maioria dos anfíbios anuros tem um estilo de vida bifásico, sendo aquáticos no
início de suas vidas e terrestres ou semi-terrestres depois que se metamorfoseiam.
Embora os anfíbios tenham uma ampla gama de tolerâncias térmicas, quando
aclimatados a diferentes regimes térmicos podem apresentar alterações de suas
tolerâncias (DUELLMAN; TRUEB, 1994; TEJEDO, 2012). Sendo assim, os
organismos tendem a se adaptar a temperaturas que eles experimentam com maior
frequência em seus ambientes naturais (LEVINTON; MONAHAN, 1983; LONSDALE;
LEVINTON, 1985). A implicação das mudanças na temperatura no hidroperíodo pode
ter grandes efeitos sobre os anfíbios, fazendo com que muitas poças temporárias sequem
precocemente resultando assim em um menor tempo para embriões e larvas de anfíbios
se desenvolverem e completarem a sua metamorfose (PECHMANN et al., 1989;
ROWE; DUNSON, 1995; SEMLITSCH, 1987).
Os ovos dos anuros possuem uma cápsula gelatinosa com capacidade de
conservar a umidade, no entanto, o aumento da temperatura pode resultar na perda dessa
proteção que, em seguida, serviria como reservatório para os embriões em
desenvolvimento (DUELLMAN; TRUEB, 1994).
Em girinos, o aumento da temperatura da água pode influenciar em mudanças
nas características que são importantes para a sua sustentação em determinado habitat
(MARTIN et al., 2010), incluindo a diminuição da disponibilidade de oxigênio
(BLAUSTEIN et al., 2010; O'CONNER et al., 2007), devido ao aumento das taxas
metabólicas (HULBERT et al., 2007), aumento na proliferação de fungos por conta da
decomposição dos alimentos (McWILLIAMS, 2008), resíduos nitrogenados (MOREY;
REZNICK, 2004), alterações na intensidade da competição (ÁLVAREZ; NICIEZA,
2002b; BLAUSTEIN et al., 2010; ENRIQUEZ URZELAI et al., 2013; McLEOD et al.,
2013), e dessecação dos microambientes por alterações no hidroperíodo (REQUES;
TEJEDO, 1997).
Ao contrário dos adultos, ovos e larvas são restritos ao seu micro-habitat natal e,
portanto, se desenvolvem em condições estabelecidas pelos corpos d’água
(WIJETHUNGA; GREENLEES; SHINE, 2016). Como resultado, os ovos e larvas
ficam expostos por mais tempo aos estressores (e.g. predação, temperaturas
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extremas/flutuantes, pH e salinidade) associados ao ambiente aquático (MUTHS et al.,
2014; WIJETHUNGA; GREENLEES; SHINE, 2016). Muitos estudos demonstraram
que esses estressores podem causar alterações nas taxas de crescimento, e
desenvolvimento dos anfíbios nos estágios iniciais de sua vida (ÁLVAREZ; NICIEZA,
2002; KUKITA et al., 2015; OROMI et al., 2015; LOMAN, 2002; SANUY; OROMÍ;
GALOFÉ, 2008) que, por sua vez, são consideradas importantes na determinação do
desempenho durante fases posteriores (LINDSTRÖM, 1999; MOUSSEAU; FOX,
1998) ou, até mesmo, responsáveis por causar mortalidade larvária nos micro-habitats
aquáticos (BROCKELMAN, 1969; CALEF, 1973; NEWMAN, 1987; SMITH, 1983).
Neste contexto, nosso objetivo foi analisar se o aumento da temperatura da água
influencia na taxa de eclosão, sobrevivência e desenvolvimento de ovos de anuros
neotropicais Dendropsophus haddadi, Scinax juncae, Sphaenorhynchus prasinus
(Hylidae) e Rhinella crucifer (Bufonidae). Assim nossa hipótese é que as taxas de
eclosão, sobrevivência e desenvolvimento dos ovos serão afetadas pelo aumento da
temperatura da água. Esperamos que quando comparado ao controle, no cenário de
temperatura alta o tempo de eclosão dos ovos seja mais rápido, a taxa de eclosão seja
reduzida, assim como a taxa de sobrevivência. Espera-se também que o
desenvolvimento seja afetado pela temperatura alta, levando a girinos de menor
tamanho e com estágio de desenvolvimento mais avançado.
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5 MATERIAIS E MÉTODOS

5.1. Coleta de dados

Os indivíduos foram coletados em uma cabruca (região da mata atlântica que foi
substituída por um sistema agroflorestal de plantio de cacau, sombreado por plantas
nativas) no campus da Universidade Estadual de Santa Cruz (14 ° 47'45 ''S, 39 °
10'20''W) no município de Ilhéus, Bahia, Brasil. Na cabruca, a vegetação de sub-bosque
é removida e substituída pelo plantio de cacau, o qual permanece sombreado pelas
árvores de grande porte (SAMBUICHI, 2002). Por isso, o sistema de Cabruca acaba
favorecendo a conservação de muitas espécies de animais e plantas (e.g., THOMAS et
al., 1998), permitindo dessa forma conservar taxas de umidade similares às áreas de
mata menos impactadas (SOLÉ et al., 2009). A região Sul da Bahia apresenta um clima
quente e úmido, com temperaturas que variam entre 22°C a 25°C e precipitação média
variando entre 1.200 mm e 2000 mm distribuídas ao longo do ano (SAMBUICHI,
2012).
O estudo foi composto por diferentes espécies em momentos distintos: momento
A e momento B. Em ambos, as coletas de desovas e casais em amplexos ocorreram por
meio de busca ativa: no dia 15 de julho de 2018 para o momento A e 25 de julho de
2018 para o momento B, durante a noite (18:30h - 00:00h) em uma poça semipermanente localizada no interior da cabruca no campus da Universidade. Como
observado no estudo de Tejedo et al., (2012) a poça apresenta baixa variação de
temperatura da água com médias de 22.95°C ± 1.24°C para o ano, e 23.8°C ± 0.16°C
para os meses mais quentes (22 de dezembro a 20 de março).

5.2. Espécies alvo

Momento A: No total foram coletadas 12 desovas de Dendropsophus haddadi
(BASTOS; POMBAL, 1996), quatro casais em amplexo de Scinax juncae (NUNES;
POMBAL, 2010) e dois casais em amplexo de Sphaenorhynchus prasinus
(BOKERMANN, 1973). As desovas e os casais encontrados foram acondicionados,
separadamente, em sacos plásticos contendo um pouco de água e vegetação, e foram
encaminhadas para o Laboratório de Herpetologia Tropical da UESC para aclimatação e
preparação do experimento. As desovas de D. haddadi selecionadas durante a coleta
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apresentavam estágio de desenvolvimento similar, as quais foram aparentemente
depositadas no mesmo dia. Após a desova, os casais de S. juncae e S. prasinus foram
liberados na poça de origem.
Dendropsophus haddadi é uma espécie que se distribui por todo o leste do
estado do Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas, leste do Brasil e com
localidade tipo em Conceição da Barra, estado do Espírito Santo (FROST, 2018). Os
indivíduos dessa espécie são arborícolas vivendo em áreas abertas ou florestadas e se
reproduzindo em poças ou lagos, possuindo modo reprodutivo tipo 24: onde os girinos
exotróficos eclodem ainda na árvore e caem em água parada até completar o seu
desenvolvimento (HADDAD et al., 2013). As desovas dessa espécie podem ser
depositadas nas folhas, tronco ou ramos, com número médio de 29 ovos por desova
onde todos os ovos são protegidos por uma única camada gelatinosa (SILVA et al.,
2019).
Scinax juncae está distribuída pelo sul do estado da Bahia, nordeste do Brasil e
uma localidade no nordeste do estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil, com
localidade tipo em Igrapiúna, Bahia, Brasil na reserva ecológica da Michelin (FROST,
2018) Nessa espécie os anuros possuem hábito arborícola, vivendo em áreas com
cobertura vegetal abundante ou no interior das matas se reproduzindo em poças ou
lagos, e possuem modo reprodutivo tipo 1: com ovos e girinos exotróficos que se
desenvolvem em água parada (HADDAD et al., 2013).
Sphaenorhynchus prasinus se distribui pelo estado da Bahia, Minas Gerais,
Pernambuco e Alagoas no Brasil, com localidade tipo na cidade de Ilhéus-BA (FROST,
2018). Os anuros dessa espécie possuem hábito arborícola vivendo em áreas abertas ou
florestadas se reproduzindo em poças ou lagos, e possuem modo reprodutivo tipo 1:
com ovos e girinos exotróficos que se desenvolvem em água parada (HADDAD et al.,
2013).
Momento B: No total foram coletadas três desovas de Rhinella crucifer (WIED,
1821). Antes da coleta, os casais em amplexo foram observados e monitorados até a
desova, momento em que foram coletadas. As desovas encontradas foram alocadas
separadamente em sacos plásticos contendo um pouco de água e vegetação, e foram
encaminhadas para o Laboratório de Herpetologia Tropical da UESC para aclimatação e
preparação do experimento.
Rhinella crucifer é abundantemente distribuída no Nordeste e Sudeste do Brasil
com localidade tipo em Itabuna-BA (FROST, 2018). Os anuros dessa espécie possuem
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hábito terrícola vivendo em áreas abertas ou florestadas, e possuem modo reprodutivo
tipo I ou II se reproduzindo em poças ou riachos (HADDAD et al., 2013). Suas desovas
são formadas por grandes cordões gelatinosos contendo de centenas a milhares de ovos
(Figura 1A). Já foram registrados e contabilizados em Rhinella merianae cordões
contendo até mesmo 1.557 ovos (DA SILVA; SCHIESARI; MENIN, 2017).

5.2. Preparação da arena experimental

Ambos os momentos (A e B) foram conduzidos sob condições controladas de
laboratório (temperatura do ar = 25 ± 0.3°C e fotoperíodo = 12h luz/12h escuro). Na
preparação da arena experimental, utilizamos caixas plásticas (67x44x19cm) com 15
litros de água descloretada, aquecedores (Hot 200w de 100v Sarlo Better e Hopar 100w
de 110v com termostato embutido), termostato Ageon G101 digital com controlador
automático de temperatura, e bombas de água silenciosas Boyu, modelo S-510.
Como unidade experimental (UE), utilizamos copos plásticos redondos semisubmersos (raio = 38 cm) com capacidade de 1L. Perfuramos os copos plásticos
deixando-os com duas aberturas (raio = 16 cm) com o intuito de aumentar o fluxo de
água, garantindo as mesmas condições em cada UE. Neste desenho, conseguimos
diminuir variações de temperaturas da água em cada UE em relação a temperatura
exterior. Para que após a eclosão os girinos não escapassem de dentro dessas unidades
experimentais foi posicionada uma rede de malha extrafina para cobrir essas aberturas
(Figura 1B)
Utilizamos circuladores de água para garantir um maior fluxo de água fazendo
com que a temperatura permanecesse mais homogênea o possível. Para observar as
temperaturas das unidades experimentais, utilizamos um termômetro de mercúrio de
leitura rápida Miller e Weber – precisão de 0.1°C, no qual a temperatura era revisada
uma vez ao dia para obtermos a sua variação. A posição de todos os itens/equipamentos
contidos nas arenas experimentais tanto no controle como no tratamento foram
padronizados (Figura 1C).
Para as espécies alvo do momento A: testamos dois cenários simulados de
temperatura da água (controle x tratamento). No tratamento utilizamos como modelo de
temperatura estressora o valor de 38 ± 0.2°C, e no controle uma temperatura de 25 ±
0.7°C. Este valor da unidade de tratamento foi baseado no valor do CTmax dos girinos
de D. haddadi (CTmax: 38°C), no qual era menor em vista dos valores das outras
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espécies do estudo: S. prasinus (CTmax: 40°C) e S. juncae (CTmax: 40°C) (CARILO
FILHO et al., dados não publicados). Os valores médios de temperatura (25°C x 38°C)
foram controlados pelos termostatos e suas variações foram mensuradas diariamente
em todas as unidades experimentais.
Momento B: para a espécie alvo Rhinella crucifer cujo CTmax é de 41°C
(CARILO FILHO et al., dados não publicados), testamos dois cenários simulados de
temperatura da água (controle x tratamento). No tratamento utilizamos como modelo de
temperatura estressora o valor de 31 ± 0.1°C, referente a um aumento de 6°C em
relação à temperatura controle (25 ± 0.3°C). Este valor de aquecimento foi um pouco
acima do esperado pelo cenário mais pessimista do IPCC (2014), o qual prevê um
aumento de até 5,4ºC no ano de 2100. Neste experimento optamos por não utilizar uma
temperatura próxima ao CTmax da espécie devido ao que foi observado no
experimento anterior (ver resultados). Os valores médios de temperatura (25°C x
31°C), foram controlados pelos termostatos e suas variações foram mensuradas
diariamente em todas as unidades experimentais.
Anfíbios jovens e adultos costumam ser aclimatados por três dias em estudos de
tolerância térmica (TEJEDO et al., 2012), no entanto, as desovas de ambos
experimentos foram aclimatadas nas unidades experimentais a uma temperatura
ambiente de 25°C, e por um período curto de 1 hora para que não houvesse a
possibilidade de eclosão dos ovos antes da exposição aos tratamentos, uma vez que a
taxa de eclosão é uma das variáveis do estudo.

5.3. Desenvolvimento Experimental

Para ambos os experimentos foram separadas duas arenas experimentais para
usarmos no tratamento e outras duas para o controle. Dentro de cada arena foram
posicionadas 10 unidades experimentais. As desovas foram triadas e contabilizadas
com auxílio de uma pinça de ponta fina que facilitou o rompimento da massa
gelatinosa, no entanto, o manuseio foi feito com cautela para que não encostassem aos
ovos e eles não fossem danificados.
Momento A: para Dendropsophus haddadi foram depositados dez ovos de cada
uma das 12 desovas aleatoriamente nas unidades, sendo que duas delas foram
distribuídas mais duas vezes devido ao grande número de ovos, em seguida,
distribuímos 20 ovos das quatro desovas de Scinax juncae e das outras duas de
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Sphaenorhyncus prasinus. Portanto, o número de réplicas e total de ovos para cada uma
das espécies foi: D. haddadi (28 réplicas = 280 ovos), S. juncae (8 réplicas = 160 ovos)
e S. prasinus (4 réplicas = 80 ovos). No total foram testados 520 ovos.
Momento B: foram depositados 50 ovos em cada UE, sendo que replicamos
cada uma delas 20 vezes, sendo 20 UE para o controle e 20 para o tratamento. No total
foram testados 2000 ovos de Rhinella crucifer. Além do efeito do tratamento, buscamos
também avaliar um possível efeito parental. Portanto, cada desova foi distribuída de
maneira igual entre controle e tratamento. Neste desenho, a desova 01 foi preenchida
com 12 réplicas, a desova 02 com 18 réplicas e a desova 03 com 10 réplicas.
Em ambos os momentos, buscamos mensurar as seguintes variáveis respostas:
(i) o número de girinos maior ou igual ao estágio 22 após 9 horas de experimento (sensu
GOSNER, 1960): A nossa primeira variável foi obtida visualmente 9 horas depois do
início, para avaliar se logo nas primeiras horas de experimento já existia diferenças no
estágio dos girinos entre as taxas estudadas. A definição do estágio 22 foi caracterizada
pela transparência das nadadeiras por conta do aumento da circulação nas nadadeiras
(GOSNER, 1960). (ii) Número de ovos não eclodidos após 24 horas: realizamos uma
contagem dos ovos para extrair o número de ovos que não eclodiram. (iii) Taxa de
sobrevivência dos girinos: foram realizadas contagens dos indivíduos sobreviventes
168h após a data inicial do experimento para extração dessa variável. (iv) Estágio de
desenvolvimento dos girinos: as amostras foram obtidas em dois momentos distintos após 24 horas extraímos cinco indivíduos de cada UE para avaliar o estágio de
desenvolvimento médio dos indivíduos da UE (GOSNER, 1960), e após 168 horas
extraímos 30 indivíduos de cada UE para avaliar o estágio de desenvolvimento médio
dos indivíduos da UE (GOSNER, 1960). Todos os girinos foram extraídos com auxílio
de uma pequena peneira, anestesiados em solução de benzocaína saturada e conservados
dentro de tubos de plástico com formol a 10%, onde foram etiquetados e enumerados. O
estágio de desenvolvimento foi analisado com auxílio de uma lupa estereoscópica. (v)
comprimento total dos girinos: os mesmos girinos que tiveram o estágio de
desenvolvimento avaliado em 24h e 168h foram fotografados com uma câmera com
altura padronizada de 10cm, e especificações técnicas de 12 MP com lentes grande-angular,
teleobjetiva e 2x de zoom óptico, onde analisamos o comprimento total médio por UE dos
girinos no software ImageJ (Figura 1D). (vi) comprimento total dos girinos no estágio 27:
no momento das análises dos girinos foi separada uma amostra aleatória de 200 girinos
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do mesmo estágio (27 – GOSNER, 1960), sendo 100 do controle e 100 do tratamento
para obtenção dessa variável.

Figura 1: Sequência dos passos do momento A e B. A – Desova de Rhinella crucifer; B - Unidade Experimental
(EU): Copos de plástico de 1L com rede extrafina; C - Padronização da arena experimental controle x tratamento; D –
Variável morfométrica do comprimento total do Girino de R. crucifer.

5.4. Análises dos dados

Para comparar as variáveis respostas entre as taxas estudadas realizamos testes-t
para variâncias separadas. Já para comparar entre as desovas (i.e. efeito do casal)
realizamos ANOVA’s one–way (VIEIRA, 2000), exceto para a variável de
desenvolvimento dos girinos após 168h de experimento que testamos com o teste de
Kruskall-Wallis (KRUSKAL; WALLIS, 1952) devido a natureza não paramétrica dos
dados.
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6

RESULTADOS

Momento A:

Durante o experimento observamos que nas primeiras 24 horas houve uma taxa
de 100% de mortalidade para os ovos das três diferentes espécies das unidades de
tratamento (38°C), enquanto que no controle (25°C) todos eles eclodiram e
prosseguiram com o seu desenvolvimento (Figura 2). Não foi possível prosseguir com
a análise das variáveis resposta pré-definidas devido à perda de todas as amostras no
tratamento. Entretanto, consideramos que as espécies alvo do momento A foi um
importante piloto para o ajuste para aquelas do segundo momento (B), assim como foi
importante ao demonstrar que o limite térmico dos ovos parece ser bem menor do que o
limite térmico das larvas (i.e. CTmax).

Figura 2: Desova de Dendropsophus haddadi após 24h de experimento no controle (25°C) se desenvolvendo, e
100% de mortalidade no tratamento (38°C). O mesmo aconteceu com as demais espécies em todas as unidades de
tratamento.

6.1. Temperatura da água dos momentos A e B.
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Do início ao fim do experimento, todas as unidades experimentais mantiveramse ou se aproximaram da temperatura esperada. Portanto, a variação dos dados de
temperatura em torno da média foi baixa, tanto para o controle como no tratamento
(Tabela 1).

Tabela 1. Revisão de temperatura da água usadas nas unidades experimentais para os momentos A e B, e
seus respectivos valores em graus célsius de média, desvio padrão, máximos e mínimos.

Tratamentos

Média (°C)

Desvio Padrão (°C)

Max (°C)

Min (°C)

Momento A
Momento B
Momento A
Momento B

24.98
25.29
38.26
30.95

0.751
0.305
0.224
0.150

25.90
25.80
38.70
31.60

24.00
24.80
38.00
30.70

Momento B:

6.2. Número de girinos com o estágio de desenvolvimento maior ou igual ao estágio 22
após 9 horas de experimento.

Nós observamos que a maior parte dos girinos no tratamento atingiram o estágio
de desenvolvimento maior ou igual ao 22 após as 9 horas de experimento, enquanto que
no controle nenhum deles sequer atingiu o estágio 22 (t(38)= -199.119, p<0.001; Figura
3). No total, 984 girinos estavam no estágio 22 ou posterior no tratamento, enquanto
nenhum atingiu o estágio 22 no controle. Em relação aos casais, observamos a
inexistência de efeito parental, pois, não houve diferença entre o número de indivíduos
que atingiu o estágio 22 entre as desovas (F(2)= 0.00017; p= 0.999).
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Figura 3: Diferenças entre controle e tratamento em relação ao número de girinos que apresentavam estágio de
desenvolvimento maior ou igual ao estágio 22 após 9 horas de experimento. Os pontos representam a média e as
barras o intervalo de confiança (95%).

6.3. Número de ovos não eclodidos após 24 horas de experimento.

Não houve diferença entre o número de ovos não eclodidos no controle e
tratamento após 24 horas de experimentação (t(38)= -1.050, p=0.300). Além disso, não
houve diferença entre as desovas dos diferentes casais (F(2)= 0.178; p= 0.836). No
tratamento apenas 12 ovos de 1000 não eclodiram, enquanto que no controle 6 de 1000
ovos não eclodiram.

6.4. Taxa de sobrevivência dos girinos.

Não houve diferença entre a taxa de sobrevivência dos girinos após 168 horas de
experimento em relação ao controle e tratamento (t(38)= 0.626, p=0.535). Os números
totais de girinos foram: no tratamento após 24h de experimento tínhamos 982 e após
168h no último dia de experimento sobreviveram 863, e no controle após 24h de
experimento tínhamos 988 e após 168h no último dia sobreviveram 881. Além disso,
não houve diferença entre os casais (F(2)= 2.178; p= 0.126).
6.5. Estágio de desenvolvimento dos girinos.
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Com 24 horas de experimento observamos que houve diferença no estágio de
desenvolvimento entre controle e tratamento (t(38)= -44.565, p<0.001; Figura 4). No
controle os girinos estavam entre o estágio 22-23 e no tratamento em estágios mais
avançados entre 26-27. Além disso, não houve diferença entre os casais (F(2)= 2.178; p=
0.126). Com 168 horas de experimento observamos que houve diferença no estágio de
desenvolvimento entre controle e tratamento (t(38)= -23.556, p<0.001; Figura 5). No
controle os girinos estavam entre estágio 26-28 e no tratamento em estágios mais
avançados entre 28-30. Além disso, não houve diferença entre os casais (F(2)= 0,049; p=
0.975).

Figura 4: Diferenças entre controle e tratamento em relação ao estágio de desenvolvimento dos girinos após 24 horas
de experimento (t(38)= -44.565, p<0.001). Os pontos representam a média e as barras o intervalo de confiança (95%).

6.6. Comprimento total dos girinos.

Com 24 horas de experimento observamos que houve diferença no comprimento
total entre controle e tratamento (t(38)= -26.123, p<0.001; Figura 6). No controle os
girinos estavam com o comprimento total médio de 7.32 ± 0.455 mm, e maiores no
tratamento com o comprimento total médio de 10.30 ± 0.517 mm. Além disso, não
houve diferença entre os casais (F(2)= 0,059; p= 0.943). Com 168 horas de experimento
observamos que houve diferenças no comprimento total entre controle e tratamento
(t(38)= -2.244, p=0.030; Figura 7). No controle os girinos estavam com o comprimento
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total médio de 11,06 ± 0,539 mm, e maiores no tratamento com o comprimento total
médio de 11,29 ± 0,587 mm. Além disso, não houve diferença entre os casais (F(2)=
2,020; p= 0.146).

Figura 5: Diferenças entre controle e tratamento em relação ao estágio de desenvolvimento dos girinos após 168
horas de experimento (t(38)= -23.556, p<0.001). Os pontos representam a média e as barras o intervalo de confiança
(95%).

Figura 6: Diferenças entre controle e tratamento em relação ao comprimento total dos girinos após 24 horas de
experimento (t(38)= -26.123, p<0.001). Os pontos representam a média e as barras o intervalo de confiança (95%).
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Figura 7: Diferenças entre controle e tratamento em relação ao comprimento total dos girinos após 168h horas de
experimento (t(38)= -2.244, p=0.030). Os pontos representam a média e as barras o intervalo de confiança (95%).

6.7. Comprimento total dos girinos no estágio 27

Observamos que houve diferença entre controle e tratamento (T(198)= 8.035, p<0.001;
Figura 8). No controle os girinos estavam com o comprimento médio de 10.67 ± 0.4
mm, e menores no tratamento 10,20 ± 0.4 mm.

Figura 8: Diferenças entre controle e tratamento em relação ao comprimento total dos girinos no estágio 27 (T(198)=
8.035, p<0.001). Os pontos representam a média e as barras o intervalo de confiança (95%).
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7 DISCUSSÃO

O aumento da temperatura da água tem a capacidade de influenciar
negativamente na sobrevivência e sucesso reprodutivo de algumas espécies de anuros
como Rana sylvatica, Pseudocaris ornata e P. triseriata (e.g., BERVEN, 1982;
HARKEY; SEMLITSCH, 1988; SMITH, 1987, respectivamente).
No momento A constatamos que a temperatura da água foi letal para as desovas
das espécies de Dendropsophus haddadi, Scinax juncae e Sphaenorhyncus prasinus,
indicando que altas temperaturas podem trazer grandes problemas para a vida desses
indivíduos. Temperaturas elevadas diminuem a capacidade da água de conter oxigênio
dissolvido, assim, se o teor de O2 for menor do que a demanda que o animal necessita
para sobreviver, isso resultará num efeito negativo na sobrevivência dos ovos e larvas
(BLAUSTEIN et al., 2010; DARROW et al., 2004). Derakhshan e Nokhbatolfoghahai
(2015) registraram para as desovas de Bufotes viridis criadas em uma temperatura de
40°C uma taxa de 100% de mortalidade dos ovos sem quaisquer indícios de
desenvolvimento. Por mais que os estágios embrionários sejam menos tolerantes as
altas temperaturas do que os girinos e juvenis (TURRIAGO et al., 2015), esperávamos
que ao menos S. juncae e S. prasinus cujo CTmax do girino é 40°C teriam mais chances
do que o D. haddadi com CTmax de 38°C (CARILO FILHO et al., dados não
publicados) e sobreviveriam a temperatura de 38°C do tratamento. Portanto, podemos
dizer que não é viável utilizar valores próximos do CTmax do girino para experimentos
de eclosão e desenvolvimento de desovas. Esse estudo com o momento A serviu como
uma base para determinarmos uma temperatura, para que pudéssemos observar o
desenvolvimento desde a fase de ovo até girino do momento seguinte.
A temperatura atua controlando diversas funções fisiológicas em muitos
organismos, agindo na locomoção, digestão, balanço hídrico, taxa de consumo de
oxigênio, frequência cardíaca, função imunológica, determinação sexual e taxa de
desenvolvimento (FEDER; BURGGREN, 1992). No momento B, o tempo de
desenvolvimento mostrou-se consideravelmente curto para Rhinella crucifer, assim
como já foi apontado em outros estudos para outros anuros como em Discoglossus
galganoi, Pelophylax lessonae e Xenopus laevis (e.g., ÁLVAREZ; NICIEZA, 2002;
ORIZAOLA;

LAURILA,

2009;

WALSH;

DOWNIE;

MONAGHAN,

2008,

respectivamente). Em apenas 9 horas de experimento os girinos do tratamento a 31°C,
já tinham atingido ou ultrapassado o estágio 22 (sensu GOSNER, 1960), enquanto que
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aqueles submetidos a temperatura controle a 25°C, encontravam-se em um estágio
inferior ao 22. Contudo, existe uma forte relação entre a temperatura e outros fatores.
Por exemplo, para as espécies Discoglossus galganoi (ÁLVAREZ; NICIEZA, 2002),
Limnodynastes peronii (JONES et al., 2015), Neurergus microspilotus (VAISSI;
SHARIFI, 2016b) foi observado que a disponibilidade alimentar em conjunto com altas
temperaturas pode influenciar negativamente em muitos aspectos do desenvolvimento
dessas espécies, assim como, o hidroperíodo foi outro fator já registrado para Rana
arvalis e Rana temporaria (LOMAN, 2002), que combinado com uma temperatura
elevada é responsável por causar dessecação dos microambientes larvários e
consequente prejuízos no desenvolvimento das espécies. Do mesmo modo, os
resultados seguiram significativos após 24 e 168 horas do andamento do experimento,
como esperado, os embriões e girinos se desenvolveram ligeiramente mais rápidos na
temperatura mais alta a 31°C e normalmente no controle a 25°C. Resultados similares já
foram registrados para outros girinos como em Bufo bufo, Bufotes viridis, Pleurodema
diplolister e Rhinella granulosa, Laurasiarana temporaria e Epidalea calamita (e.g.,
BAIER et al., 2016; DASTANSARA et al., 2017; MACIEL; JUNCÁ, 2009; OROMI et
al., 2015; SANUY; OROMÍ; GALOFRÉ, 2008, respectivamente).
Em condições de temperaturas mais baixas o metabolismo dos anuros é mais
lento (HOCHACHKA; SOMERO, 1973), desse modo, temperaturas mais altas
poderiam estar contribuindo para um metabolismo mais acelerado podendo provocar
alterações na taxa do tempo de desenvolvimento dos embriões e girinos, muitas vezes, a
fim de diminuir o estresse causado pelo aumento da temperatura e livrar os embriões e
girinos da morte por dessecação. Entretanto, muitos estudos já comprovaram que uma
metamorfose mais acelerada pode resultar em custos de condicionamento físico para
quando o indivíduo se tornar adulto, sendo esses acontecimentos já registrados para
anuros como Spea hammondii (e.g., ARENDT, 1997) e insetos da ordem Lepidoptera
como Lasiommata petropolitana e L. maera (NYLIN; GOTTHARD, 1998) e da ordem
Odonata como Chalcolestes viridis (STOKS et al., 2006). Dessa forma, a temperatura
da água será sempre um fator determinante na taxa de desenvolvimento das larvas de
anfíbios (ÁLVAREZ; NICIEZA, 2002; BERVEN; GILL, 1983; LOMAN, 2002;
MOORE, 1939; SMITH-GILL, 1979).
Alguns fatores são em grande parte responsáveis por aumentar a mortalidade dos
ovos de anuros como exemplo, falha na hora da fertilização: Rana temporária
(BEATTIE; RICHARD, 1992), dessecação: Chiromantis xerampelina (ALLINGHAM,
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2017),

dessecação

e

predação:

Dendropsophus

ebraccatus

(TOUCHON;

WARKENTIN, 2009), infecção fúngica: Dendrobates ventrimaculatus (SUMMERS,
1999) e baixas temperaturas: Rana sylvatica (WALDMAN, 1982). No entanto, em
relação às temperaturas controle e tratamento os resultados não foram significativos
para a não eclosão dos ovos de Rhinella crucifer, e em ambas as temperaturas os ovos
eclodiram normalmente. E quando observamos a taxa de sobrevivência dos girinos, os
resultados também não foram significativos para as diferenças entre controle e
tratamento. Em algumas espécies de anuros como Engystomops pustulosus, Rhinella
humboldti, Boana crepitans e Espadarana prosoblepon, os embriões são menos
resistentes às altas temperaturas do que a fase de girino (TURRIAGO et al., 2015),
portanto, por mais que os embriões sejam menos resistentes do que os girinos, o CTmax
do girino do R. crucifer por ter uma média já registrada de 41°C (CARILO FILHO et
al., dados não publicados), era de se esperar que os seus embriões não teriam problemas
para ao menos eclodir em nossos tratamentos com uma temperatura de 31°C, bem
como, os girinos também sobreviveriam normalmente a essa temperatura. No entanto,
não poderíamos deixar de examinar essa variável uma vez que a temperatura tem grande
influência sobre as mais diversas funções dos organismos.
Muitos estudos são voltados para saber a influência da temperatura após
metamorfose, e em todos eles altas temperaturas são responsáveis por reduzir o tamanho
metamórfico dos adultos como em Discoglossus galganoi (e.g., ÁLVAREZ; NICIEZA,
2002) e em Rana lessonae (e.g., ORIZAOLA; LAURILA, 2009). No entanto, os
estudos para a relação entre a temperatura e o comprimento dos estágios larvais dos
anuros são escassos. Em nossos resultados, o comprimento total dos girinos de Rhinella
crucifer foi afetado significativamente pelo aumento da temperatura. Após 24 e 168
horas de experimento os girinos do tratamento mostraram-se com tamanhos maiores do
que aqueles do controle. Era de se esperar, pois indivíduos de estágios mais avançados
tende a serem maiores do que aqueles de estágios menos avançados. Contudo, após
168h houve pouca variação no tamanho dos girinos do tratamento em relação ao
controle após 168h de experimento, e embora sejam estatisticamente diferentes os
valores de comprimento total dos girinos ficaram bem próximos, nos indicando que por
mais que eles estejam em estágios diferentes eles poderiam estar começando a reduzir o
seu crescimento e avançando com o seu desenvolvimento. Contudo, quando
comparamos entre os girinos com o mesmo estágio de desenvolvimento (estágio 27;
GOSNER, 1960), aqueles que se desenvolveram em uma temperatura de 31°C foram
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significativamente menores em comparação aos girinos que se desenvolveram à 25°C.
O mesmo ocorreu com as larvas no estágio 25 do anuro de Bufotes viridis, quando
mantidas a 30°C eram menores do que as larvas em água a 8°C (DERAKHSHAN;
NOKHBATOLFOGHAHAI, 2015). Alvarez e Nicieza (2002) e Wells (2010) indicaram
que o crescimento e o período de desenvolvimento dependem da temperatura, mas que o
desenvolvimento é menos sensível a mudança de temperatura do que o crescimento.
Dessa forma, eles poderiam estar começando a direcionar grande parte de sua
energia para se desenvolver, e consequentemente, diminuindo parte dessa energia que
seria para o seu crescimento, desse modo, atingindo rapidamente a fase adulta como
indivíduos menores. Hochachka e Somero (1973) mostraram o efeito contrário para
baixas temperaturas no qual os girinos direcionam toda a energia para o seu
crescimento, e por isso eles são maiores quando adultos. A redução do tamanho dos
anuros pode trazer muitas complicações para a sua forma adulta, como o aumento da
mortalidade por parasitas pulmonares (KELEHEAR et al., 2009), predação por canibais
(PIZZATTO; SHINE, 2008), e por outras espécies (WARD-FEAR; BROWN; SHINE,
2010), como também os anuros ficam ainda mais vulneráveis a dessecação (CHILD;
PHILLIPS; SHINE, 2008). O tamanho reduzido pode ser um grande problema para a
manutenção da vida desses indivíduos que além de utilizar uma poça com alto risco de
dessecação para se reproduzir, também estão na presença de muitos outros estressores
capazes de causar grandes problemas para as suas populações.
Em relação a todas as desovas, nenhuma das variáveis anteriores apresentou
diferenças significativas entre elas. Sendo assim, o efeito vai ser o mesmo dentre as
desovas, logo, os casais não diferem entre si. Assim, com esses resultados concluímos
que não há efeito parental.
Grande parte dos estudos visam larvas em estágio mais desenvolvidos (i.e. 34 a
39), enquanto são escassos estudos com ovos, embriões e larvas recém eclodidas.
Devem-se levar em consideração todos os estágios de vida do animal, principalmente
embriões e larvas de anuros por depender ainda mais da água em seus estágios iniciais,
e serem mais suscetíveis às mudanças do ambiente do que os adultos (LICHT, 1974;
ZWEIFEL, 1968). A sobrevivência dos primeiros estágios de desenvolvimento é
essencial porque contribui para o tamanho da população de uma espécie, assim como
para

a

estrutura

da

comunidade

NOKHBATOLFOGHAHAI, 2015).

e

biodiversidade

(DERAKHSHAN;
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Esse é o primeiro estudo que busca investigar os efeitos da temperatura no crescimento,
desenvolvimento e sobrevivência da fase ovo, embriões e larvas de Dendropsophus
haddadi, Scinax juncae, Sphaenorhyncus prasinus e Rhinella crucifer, em uma região
neotropical de cabruca no Sul da Bahia, Brasil. Como espécies tropicais apresentam
tolerância térmica reduzida (TEJEDO et al., 2012) muitos são os riscos futuros que as
espécies em estudo podem sofrer para tentar escapar de condições desfavoráveis a elas.
Portanto, faz-se necessário mais estudos com diferentes espécies e temperaturas nesse,
ou em outros microambientes tropicais da região, possibilitando o aumento do
conhecimento de suas respostas fisiológicas ao aquecimento.
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