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Resumo  

 

A escolha de micro-habitats termais é um processo altamente 

importante nas linhagens de animais ectotérmicos, que exibem 

termorregulação. Nas famílias destes animais estão englobadas algumas 

espécies de anfíbios pequenos, que pelo seu pequeno tamanho, apresentam 

limitada capacidade de manter temperaturas corporais endógenas 

independentes do meio ambiente. A regulação da temperatura corporal, 

nesse sentido, pode exigir comportamentos ativos de escolha de micro-

habitats termais incluindo a exploração da paisagem termal, a detecção das 

temperaturas microambientais (em diferentes localidades), a definição de 

preferências termais, além de aprendizado e memória de onde estão os locais 

selecionados para termorregular. Nesta ordem de ideias, o objetivo central 

da presente dissertação de mestrado foi o de definir o comportamento de 

escolha de micro-habitat termal por parte do anuro Rhinella ornata, dentro 

de uma paisagem termal artificial complexa, testando as seguintes hipóteses: 

 (1) Se há preferência termal em um ambiente termal complexo não 

linear; 

 (2) Havendo preferências, se essas são efetivadas mesmo quando é 

necessário se expor à condições distantes da preferencial;  
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(3) Quando se explora um ambiente termal mais complexo do que os 

típicos gradientes lineares, os animais voluntariamente se expõem a 

temperaturas distantes das chamadas “preferenciais”.   

Para testar as hipóteses foi desenhada uma passagem termal artificial 

de quatro BODs com temperaturas fixas (4.1+1°C, 11.1+1°C, 15.7+1°C e 

24.7+1°C), interconectadas por uma arena central.  Catorze indivíduos de R. 

ornata (um por vez, realizando três repetições por indivíduo) foram 

colocados na areia central e foi filmado todo o comportamento de escolha de 

micro-habitat durante 72 horas, analisando posteriormente a presença dos 

indivíduos nas diferentes BODs ao longo dos experimentos.  Neste 

experimento foi encontrado que dentro de uma paisagem termal complexa, 

quando forem ofertadas as quatro temperaturas fixas, R. ornata apresenta 

uma preferência termal por locais com temperaturas intermédias (15,7+1°C 

e 11,1+1°C), sendo que esta preferência foi definida em menos de 12 horas, 

mas não limito a exploração continua dos outros locais termais. O presente 

estudo apoia a ideia de que R. ornata “aprende” a definir os refúgios termais 

em menos de 12 horas quando chega em um local novo, e o uso de substratos 

termais preferidos vai aumentando, mesmo que exista um contínuo forrageio 

termal do ecossistema. 
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Abstract 

 

The choice of thermal microhabitats is a highly important process for 

ectothermic animal which exhibit thermoregulation. Within this group of 

animals are comprised several species of small amphibians, which limited 

capacity to maintain endogenous body temperatures independent of the 

environment. The regulation of body temperature, in this sense, may require 

active behaviors related with choice of thermal microhabitats, what it 

includes the exploration of the thermal landscape, the detection of micro-

environmental temperatures (in different locations), the definition of thermal 

preferences, as well as learning and memory of where the selected 

thermoregulate sites are located. The main goal of this thesis was define the 

behavior of the choice of thermal microhabitat by the anuran Rhinella ornata 

within an artificial complex thermal landscape, testing the following 

hypotheses: 

  (1) If there is thermal preference in a complex non-linear thermal 

environment; 

 (2) If there are preferences, if these are effective even when it is 

necessary to expose oneself to conditions that are far from preferential; 



14 
 

 (3) When exploring a more complex thermal environment than the 

typical linear gradients, the animals voluntarily expose themselves to 

temperatures far from the so-called "preferential" ones. 

To test the hypotheses, an artificial thermal labyrinth of four BODs with 

fixed temperatures (4.1 ± 1 °C, 11.1 ± 1 °C, 15.7 ± 1 °C and 24.7 ± 1 °C) 

was constructed and interconnected by a central division. Fourteen 

individuals of R. ornata (one at a time, performing three replications per 

individual) were placed in the central division and all behaviors of choice of 

microhabitat was filmed for 72 hours, analyzing later the presence of the 

individuals in the different BODs along the experiments. In these 

experiments were founded that in a complex thermal landscape, when the 

four fixed temperatures are offered, R. ornata presents thermal preference for 

locations with intermediate temperatures (15.7 ± 1° C and 11.1 ± 1°C 

respectively), and this preference was set in less than 12 hours but did not 

limit the continued exploration of other thermal microhabitats. The present 

study supports the idea that R. ornata "learns" to define thermal refuges in 

less than 12 hours when it arrives in a new location, and the use of preferred 

thermal substrates is increasing, even though he continues the thermal 

foraging of the ecosystem. 
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Introdução  

 

ECOFISIOLOGIA COMPORTAMENTAL 

Este projeto se encontra na convergência disciplinar entre ecologia, 

comportamento e fisiologia, portanto, é preciso estabelecer as relações entre 

estas disciplinas para contextualizar o projeto. Inicialmente temos a ecologia, 

que pode ser entendida como o estudo da estrutura e função da natureza 

(Odum, 1969), ou seja, é o estudo das relações dos organismos vivos entre 

si e com o ambiente. Entendem-se estas relações como de duplo sentido, o 

que significa que organismos afetam e são afetados uns pelos outros, assim 

como afetam o ambiente e são por ele afetados. Essa troca que ocorre entre 

os indivíduos e o meio ambiente é realizada mediante pressões seletivas, o 

que, em 1870, Ernest Haeckel chamou de a “economia da natureza”.  

Já o estudo do Comportamento Animal é uma ponte entre os aspectos 

moleculares e fisiológicos da biologia e da ecologia (Snowdon, 1999). O 

comportamento é a ligação entre organismos e o ambiente, e entre o sistema 

nervoso e o ecossistema (Snowdon, 1999). A Ecologia Comportamental 

aplica esta visão ao comportamento animal, buscando as causas evolutivas 

para a existência e escopo de manifestação de cada comportamento. Assim 

sendo, com ela, vemos o impacto de um comportamento sobre populações, 
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comunidades e espécies. A Ecologia Comportamental é um tipo de 

abordagem que revela as bases ecológicas e evolutivas dos comportamentos, 

demonstrando experimentalmente a ação de um determinado ato sobre o 

valor adaptativo de um indivíduo (Davies, 2012). 

Há muitas definições para comportamento animal. A que será usada 

neste projeto é aquela que define o comportamento como sendo tudo aquilo 

que um animal faz ou deixa de fazer (Davies, 2012). Outros elementos 

correlatos envolvem a postura, que se refere às partes do corpo de um animal, 

em relação a ele mesmo, e a posição que trata da relação entre as partes do 

animal e o habitat, o substrato mais próximo ou um referencial do meio 

(Danchin et al., 2008). Já o movimento descreve as mudanças de postura, ou 

seja, das partes do corpo de um animal, em relação a ele mesmo enquanto o 

deslocamento considera as mudanças de posição do animal em relação aos 

substratos ambientais. O sistema é complexo, pois tais atributos do 

comportamento estão intimamente relacionados às respostas fisiológicas do 

indivíduo ao ambiente interno e externo, e, ao mesmo tempo, respondem ao 

impacto desse ambiente na performance fisiológica e comportamental. 

Já a Ecofisiologia pode ser interpretada como o estudo de como os 

organismos, integralmente (e como indivíduos), funcionam e respondem 

fisiológica e comportamentalmente às mudanças em seus ambientes ou em 

seu ambiente interno, surgindo como um ramo da Fisiologia Comparativa, 
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que estuda a diversidade fisiológica em relação ao ambiente e suas 

implicações na ecologia dos organismos (Willmer et al., 2005). Deste modo, 

o enfoque é integrativo e a interpretação da fisiologia é feita levando-se em 

conta aspectos evolutivos, numa conjunção de dados comportamentais, 

morfológicos, ecológicos e fisiológicos (Feder & Burggren, 1992). Um dos 

processos ecofisiológicos mais estudados é justamente o tema deste trabalho: 

a regulação da temperatura. Mas, os estudos incluem outros aspectos, como: 

respiração, osmorregulação, controle endócrino de metabolismo e 

reprodução, todos esses ligados à manutenção da homeostase, à resposta ao 

estresse, e ao desenvolvimento e à reprodução (Navas & Otani, 2007).  

Pouco se sabe sobre a cadeia detalhada de eventos que ocorre em um 

organismo, a partir de um estímulo ecológico sobre uma população natural, 

e a manifestação da resposta nas características fisiológicas (Garland & 

Carter, 1994). Os efeitos genéticos e ambientais, durante o desenvolvimento 

e ontogenia do indivíduo, determinam mudanças em características 

bioquímicas, fisiológicas ou morfológicas (Svidersky, 2000). Atuando em 

conjunto, essas características determinam o desempenho do organismo 

como um todo. Tal desempenho define a extensão ou os limites das 

capacidades de um organismo, e o comportamento, por outro lado, indica 

como um organismo usa essa capacidade. O processo de seleção natural, por 

sua vez, inclui o comportamento, limitado pelo desempenho (Garland & 
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Carter, 1994). Por isso, as variações genotípicas ou bioquímicas são 

passíveis de seleção natural se elas têm efeito no desempenho ecológico, 

fisiológico e comportamental do organismo. Assim, a definição operacional 

de seleção natural como uma correlação entre fitness e fenótipo, nos conduz 

à possibilidade de que efeitos ambientais atuem diretamente no desempenho 

ou comportamento. 

 

FISIOLOGIA E EVOLUÇÃO 

A Fisiologia traz o conhecimento acerca dos ajustes fisiológicos, que 

se estendem aos morfológicos, uma vez que estrutura e função são inerentes 

um ao outro. A complexidade da resposta adaptativa está positivamente 

relacionada com o tempo que há disponível para que ela aconteça. Há 

adaptações que são produtos da influência do ambiente sobre o caráter 

durante um tempo evolutivo, ou seja, que acontecem no transcorrer do tempo 

de existência de várias gerações; e adaptações que ocorrem durante a vida 

do indivíduo, como por exemplo, eventos de aclimatação e aclimatização 

(Hochachka & Somero, 2002). Neste contexto, o termo adaptação tem sido 

usado de várias maneiras na literatura e em vários contextos inter e 

transdisciplinares na biologia, contemplando áreas como as ciências 

ambientais e mudanças climáticas (Simonet, 2010).    Diretamente, a presente 

dissertação foca na adaptação no contexto evolutivo, entendendo como 
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ajustes comportamentais (nos indivíduos) nos processos de escolha do 

micro-habitat termal, e que presumivelmente, contribuem na manutenção da 

homeostase térmica.   

A conquista das espécies dos diversos ambientes do planeta revela a 

capacidade destas se adaptarem. Nesse contexto, ajustes fisiológicos e 

comportamentais mediante exposição à adversidades ambientais nos faz 

questionar sobre a exploração desses ambientes. Em relação ao fator 

espacial, inclui-se a exploração de uma grande diversidade de 

microambientes como sítios reprodutivos (Toledo et al., 2003) mas também 

de termorregulação e forrageio. Já o fator temporal relaciona-se com as 

condições físicas da região. Por exemplo, para certas espécies a temporada 

reprodutiva está diretamente correlacionada com a temperatura do ambiente 

e a disponibilidade de ambientes aquáticos temporários (Bernarde & Anjos, 

1999). Assim, os organismos se ajustam às condições microambientais 

específicas. O comportamento pode também alterar padrões fisiológicos e 

anatômicos, uma vez que submete o organismo à diferentes demandas e 

pressões. A resposta comportamental diante de um complexo microambiente 

pode refletir a resposta fisiológica do indivíduo àquela situação. 

 

MATA ATLÂNTICA E A PERDA DE MICRO-HABITATS NO 

CONTEXTO DA CONSERVAÇÃO DOS ANFÍBIOS 



20 
 

Tradicionalmente, o termo Mata Atlântica tem sido usado para 

designar todo, ou parte, de um contínuo de formações predominantemente 

florestais que se estendia continuamente pela região lesta da América do Sul, 

junto à sua costa atlântica. Tais florestas cobriam originalmente mais de 

1.315.000 km2 e ocupavam a maior parte da região oriental brasileira, além 

de áreas no leste do Paraguai e nordeste da Argentina (Galindo-Leal & 

Câmara, 2005). Biogeograficamente, a composição da sua biota, a presença 

de um número expressivo de espécies endêmicas, e, as relações históricas 

entre seus diferentes ecossistemas, conferem uma singularidade à Mata 

Atlântica (Moreira-Lima, 2014). 

Fora de um contexto biogeográfico, Ab’Sáber (1977) propôs uma série 

de domínios morfoclimáticos para a América do Sul, baseando-se em 

critérios climáticos, geomorfológicos, fitogeográficos e ecológicos. Entre os 

domínios reconhecidos, a Mata Atlântica encontra-se quase que 

integralmente contemplada sob o “domínio tropical atlântico”, também 

chamado de “domínio dos mares de morros” (Moreira-Lima, 2014). 

Em termos geográficos, físicos e climáticos, a Mata Atlântica 

apresenta uma grande amplitude latitudinal, longitudinal, altitudinal e 

climática. Estende-se de 3º de latitude sul até cerca de 30º, mantendo-se 

relativamente restrita ao litoral em sua porção mais setentrional e se 

interiorizando mais de 800km do litoral, próximo ao seu limite meridional. 
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Distribui-se ainda por um gradiente altitudinal que vai desde o nível do mar 

até cerca de 3.000 metros de altitude, atingindo o cume de algumas das 

cadeias de montanhas mais altas do Brasil. Por conta dessa heterogeneidade 

geográfica e física, a Mata Atlântica reúne desde a localidade que detém o 

recorde de menor temperatura do Brasil, a áreas com temperatura média 

anual superior a 25ºC, sendo esse um grande intervalo de valores observado 

também nas diferenças de precipitação entre diferentes regiões. 

A biota da Mata Atlântica é extremamente diversificada (Conservation 

International do Brasil et al., 2000) e acredita-se que a região abrigue de 1 a 

8% da biodiversidade mundial (Galindo-Leal & Câmara, 2005). A literatura 

aponta que ocorrem dentro do domínio em torno de 20.000 espécies de 

plantas vasculares, 850 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 

espécies de répteis, 270 espécies de mamíferos e 350 espécies de peixes 

(MMA, 2018). 

Tão surpreendente quanto o seu quadro de megabiodiversidade, é o 

estado crítico de conservação em que se encontra um grande número das 

espécies da Mata Atlântica. Após cinco séculos da chegada dos europeus ao 

Brasil, a maior parte da paisagem é composta por arquipélagos de pequenos 

fragmentos florestais cercados por uma matriz de uso variado do solo, como 

pastagens, campos de agricultura e áreas urbanas (Dean, 1995; Ribeiro et al., 

2009). Atualmente, restam apenas 11,7% da cobertura, sendo mais de 80% 
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dos fragmentos com menos de 50 ha (Ribeiro et al., 2009). Além disso, na 

Mata Atlântica estão as maiores cidades brasileiras e a maior parcela da 

população (IBGE, 2013).  

A perda e a fragmentação do habitat estão entre as principais ameaças 

à conservação de espécies ao redor do mundo (Collinge, 2001; Vié et al., 

2009; Butchart et al., 2010; Canale et al., 2012; Laurance et al., 2012). Pelo 

isolamento, pequenas populações ficam mais suscetíveis à extinção, devido 

à fatores estocásticos, como os demográficos, ambientais e genéticos 

(Shaffer, 1981; Nunney & Campbell, 1993; Caughley & Gunn, 1995; Hanski 

et al., 1996).  

Algumas espécies de anfíbios fazem parte de um dos grupos de 

vertebrados mais estudados sob a perspectiva do impacto da modificação 

ambiental sobre as populações, devido, principalmente, às características de 

sua biologia – como pele permeável, ovos e embriões dotados de pouca 

proteção contra dessecamento e predação, ciclo de vida complexo, intensa 

filopatria, vida longa em populações relativamente estáveis e facilidade de 

estudo – sendo bioindicadores particularmente sensíveis da qualidade 

ambiental, respondendo rapidamente à perturbações antrópicas (Vitt et al., 

1990; Sparling et al., 2000; Andreani et al., 2003). Acrescentando-se os 

declínios populacionais observados em várias partes do mundo (Semlitsch, 

2003), incluindo algumas localidades de Mata Atlântica do sudeste do Brasil 
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(Heyer et al., 1988, 1990, Weygoldt 1989, Bertoluci & Heyer 1995, 

Eterovick et al. 2005), sendo o desmatamento com a consequente 

fragmentação (Duellman, 1999) e as alterações do clima as maiores ameaças 

à diversidade dessas espécies, tem-se  uma ideia da importância e da urgência 

da obtenção de informações ecológicas relevantes para a conservação desse 

grupo de vertebrados e das matas (Narvaes et al., 2009). 

Anfíbios dependem frequentemente de tipos de habitat diferentes e 

geograficamente disjuntos para completar seu ciclo de vida. Sendo assim, a 

fragmentação pode causar uma separação entre estes dois habitats críticos 

para a reprodução, um fenômeno que foi chamado de divisão de habitat 

(Becker et al., 2007). A divisão de habitat tem um efeito maior em espécies 

de anfíbios com desenvolvimento de larvas aquáticas e pode exacerbar 

significativamente os efeitos negativos da fragmentação. Rhinella ornata 

(modelo biológico do presente trabalho) por exemplo, precisa de corpo de 

água para se reproduzir, portanto, é particularmente suscetível à 

fragmentação que isola a criação de áreas úmidas de florestas de planalto que 

são os habitats preferidos de adultos (Baldissera Jr., 2010). Mesmo as 

espécies com capacidade de dispersão relativamente alta e alta tolerância a 

ambientes perturbados podem, ao longo do tempo, sofrer os efeitos genéticos 

negativos da fragmentação (Andersen et al., 2004; Peakall & Lindenmayer, 

2006). 
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Segundo Moraes et al., (2007) três fatores não mutuamente exclusivos 

e associados à alteração da cobertura vegetal original de Mata Atlântica 

podem ser responsáveis pelos diferentes padrões de composição e 

diversidade de espécies de anuros: a capacidade das populações de algumas 

espécies em colonizar o ambiente de área alterada, originado por ação 

antrópica; tolerâncias fisiológicas distintas das espécies em relação às 

condições ambientais; e dependência de microambientes específicos para a 

reprodução por algumas espécies. 

Compreender os mecanismos fisiológicos e no contexto deste 

trabalho, significa entender como ocorre a seleção de habitat através da 

exploração de complexas paisagens físicas do ambiente, aspecto que é 

fundamental para traçar estratégias de conservação para as espécies do grupo 

(Semlitsch, 2008). Além de preencher lacunas de conhecimento a respeito 

desta espécie. 

 

TERMORREGULAÇÃO E ANFÍBIOS 

A regulação da temperatura corporal nas linhagens de animais 

ectotérmicos que exibem termorregulação tem um grande impacto em seus 

processos fisiológicos e comportamentais, como locomoção, forrageamento 

e crescimento (Angilletta, 2009). A manutenção da temperatura corporal 
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dentro de faixas estreitas e controladas pode otimizar estas funções e 

consequentemente alterar o seu fitness (Noronha-de-Souza et al., 2015).  

Em animais ectotérmicos que exibem termorregulação, a 

termorregulação comportamental é uma estratégia comum para tamponar 

variações temporais e espaciais na temperatura ambiente. Sendo assim, esses 

animais se inserem no ambiente expressando comportamentos 

termorregulatórios bem característicos, como a movimentação entre micro-

habitats, a regulação do tempo destinado a cada atividade e o ajuste de 

postura. (Cowles & Bogert, 1944; Dreisig, 1984). Existe ainda outra 

estratégia de termorregulação denominada de termoconformação, sendo 

apresentada por várias espécies de ectotermos em ambientes pouco 

extremos, como é o caso de alguns anfíbios  bufonídeos de bosques nublados 

tropicais como Atelopus laetissimus e A. nahumae, espécies que não 

apresentam escolha de micro-habitat termal ou algum outro tipo de 

termorregulação comportamental, e cujas variações nas temperaturas 

corporais são produto direto das variações nas temperaturas dos seus micro-

habitats (Rueda Solano et al., 2016).  

Em anfíbios, a temperatura corporal influencia uma grande variedade 

de processos fisiológicos, incluindo, por exemplo, vários aspectos de 

chamadas do sexo masculino (Navas, 1996a; Pough et al., 2001), 

determinando a taxa de pulsação e a correlação com a temperatura (Zweifel 
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1968, Schneider & Sinsch 1992, Lüddecke & Sánchez 2002). Mesmo se 

efeitos da temperatura sobre o desempenho são bastante gerais para o grupo, 

a tendência à termorregulação varia entre grupos. A termorregulação em 

Anuros é realizada por mecanismos fisiológicos e comportamentais 

(Lillywhite & Navas, 2006; Lillywhite et al., 1973; Mcdiarmd & Altig, 

1999). A termorregulação comportamental é observada não só em ambientes 

naturais, mas também em condições de cativeiro e laboratório, em que 

apresentam menor variação na temperatura preferencial em gradientes 

térmicos (Bícego-Nahas et al., 2001) do que os apresentados em campo 

(Carey, 1978). Mesmo assim, em condições que simulam o ambiente natural, 

os anfíbios não necessariamente atingem as temperaturas do corpo que são 

consideradas “preferenciais” em experimentos de laboratório (Noronha-de-

Souza et al., 2015). 

Os mecanismos comportamentais, como já expostos, envolvem a 

mudança na postura do indivíduo ou busca ativa, o que tem consequências 

diretas sobre a seleção de habitat (Zug et al., 2001). Conte & Machado 

(2005) observaram, por exemplo, que as espécies em atividade de 

vocalização apresentam especificidade na utilização de habitats com 

características distintas ("espécies de interior de floresta" e "espécies de área 

aberta"). Apesar disso, algumas espécies apresentam plasticidade quanto ao 

uso dos recursos espaciais (Santos et al., 2008; Fonseca et al., 2010). A 
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variação na disponibilidade destes recursos afeta o número de espécies, 

modos reprodutivos e o período de atividade dos anuros (Duellman & Trueb 

1994, Kopp et al., 2010).  

Visto que a temperatura é o fator que mais influencia o desempenho 

nas linhagens de animais ectotérmicos que exibem termorregulação 

(Hillman et al., 2009), devido à sua interferência em taxas enzimáticas e nos 

padrões de atividade (Simon, 2010), um desafio para algumas espécies é 

conciliar a movimentação na procura por diversos recursos com a seleção de 

condições climáticas adequadas. Sabe-se que anfíbios respondem de forma 

distinta às condições de microclima e essa resposta depende dos seus padrões 

e necessidades biológicas (Schlaepfer, 1998). Ou seja, diferentes espécies 

podem atribuir movimentações e escolhas diferentes. Estudos demonstram 

as interações entre características comportamentais e fisiológicas na seleção 

de micro-habitats associadas ao balanço hídrico (Maia, 2014).   Muitos 

aspectos do comportamento e fisiologia desses animais são sensíveis à 

temperatura corporal (Huey & Stevenson, 1979), incluindo a locomoção 

(Navas, 1996a; Titon et al.,  2010; Nauwelaerts & Aerts, 2006), a capacidade 

de procurar alimentos (Ayers & Shine, 1997) e a reprodução (Navas & 

Bevier, 2001).  

Alguns anfíbios têm uma grande capacidade de adaptação às 

mudanças ambientais térmicas (Brattstrom, 1979), situação que exige um 
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equilíbrio entre a temperatura do corpo e dinâmica hídrica (Tracy, 1976). Em 

alguns casos, este equilíbrio pode ser compensado pela alteração da atividade 

diurna para a atividade noturna (Duellman & Trueb, 1986). Noronha-de-

Souza et al. (2015) demonstraram que em condições experimentais 

seminaturais existem variações sazonais e diárias no ciclo sazonal de 

atividade termorregulatório de anuros. Estudos sugerem a seleção de micro-

habitat por Anuros em diferentes condições como febre comportamental 

(Sherman et al., 1991; Bicego-Nahas, et al., 2000) e comportamento de 

termorregulação em sapos privados de alimentação (Mullens & Hutchison, 

1992). No entanto, ainda não está claro se os indivíduos exploram os 

diferentes ambientes com um rico mosaico termal e como isso ocorre.  

Em resumo, sabe-se que em anfíbios, particularmente em anuros: 

1. Há claros exemplos de termorregulação no campo, mesmo com 

diversidade entre espécies; 

2. Há escolha de temperaturas nos gradientes termais, em contexto 

laboratorial que requer esforço mínimo para localizar 

temperaturas diferentes; 

3. Tal escolha no gradiente laboratorial não necessariamente se 

manifesta em uma preferência no ambiente. 

Entretanto, não se tem conhecimento sobre como é que os anfíbios 

exploram ambientes termais mais complexos, como os achados no campo, e 
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que poderiam explicar a aparente contradição nos três enunciados acima. A 

compreensão dessas questões em um contexto termal pode colaborar no 

entendimento de questões mais gerais, tanto em termos de uma 

contextualização ecológica mais refinada para efeitos fisiológicos da 

temperatura sob condições experimentais, quanto dos efeitos potenciais da 

mudança de temperatura e suas possíveis consequências para a conservação 

de anfíbios sob um cenário global de mudanças climáticas. 

Diante do exposto, o objetivo da presente dissertação de mestrado é 

investigar a escolha de micro-habitat termal pela espécie Rhinella ornata e 

como esta é direcionada em ambientes termais mais complexos. Sabendo que 

bufonídeos em ambiente natural e experimentos em grande escala possuem 

movimentos dirigidos que exigem mecanismos de orientação (Sinsch, 1990; 

Sinsch, 2006), serão testadas as hipóteses:  

(1) Se há preferência termal em um ambiente termal complexo não 

linear; 

 (2) Havendo preferências, se essas são efetivadas mesmo quando é 

necessário se expor à condições distantes da preferencial; 

(3) Quando se explora um ambiente termal mais complexo do que os 

típicos gradientes lineares os animais voluntariamente se expõem à 

temperaturas distantes das chamadas “preferenciais”. 
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Materiais e métodos 

 

BREVE HISTÓRICO NATURAL DE Rhinella ornata (Spix, 1824) 

Wied-Neuwied (1821) descreveu a espécie denominada Bufo crucifer 

e por muito tempo usou-se essa nomenclatura para um complexo de espécies 

com uma extensa distribuição geográfica (Haddad & Sazima, 1992). Esse 

complexo foi revisado, sendo então reconhecidas cinco espécies válidas: 

Bufo crucifer, Bufo ornatus Spix 1824, Bufo henseli A. Lutz 1924, Bufo abei 

Baldissera, Caramaschi e Haddad 2004, e Bufo pombali Baldissera, 

Caramaschi e Haddad 2004 (Baldissera Jr. et al., 2004). Em seguida, essas 

espécies foram alocadas no gênero Channus Wagles 1828 por Frost et al. 

(2006) e finalmente no gênero Rhinella Fitzinger 1826 por Chaparro et al. 

(2007). 

Rhinella ornata distribui-se ao longo da Floresta Atlântica Brasileira, 

do sul do Espírito Santo, ao longo do Rio de Janeiro e de São Paulo, até o 

norte do Paraná, e possivelmente no nordeste da Argentina, em Misiones e 

Corrientes (Baldissera Jr., 2010). É uma espécie generalista, comum em 

florestas, bem como bordas de áreas perturbadas (Baldissera Jr., 2010), 

sendo capaz de se mover através da matriz agrícola que isola fragmentos e é 

abundante em fragmentos de todos os tamanhos. Entretanto, populações em 
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fragmentos de pequeno e médio porte apresentam variação anual 

significativa na abundância, o que sugere instabilidade demográfica de 

populações em fragmentos (Dixo, 2005). Não está incluída nas listas de 

espécies ameaçadas de extinção do estado de São Paulo (SMA 2009) e do 

Brasil (Machado et al. 2005). De acordo com a IUCN (2010), a espécie é 

listada como Least Concern, uma vez que tem uma vasta extensão de 

ocorrência, distribuída em muitas localidades. Mas isso não impede que 

algumas populações de R. ornata possam estar em declínio devido 

principalmente, à perda de habitat associada ao desmatamento. 

Existe dimorfismo sexual entre machos e fêmeas, sendo as fêmeas 

maiores e mais pesadas que os machos (Baldissera Jr., 2010). A estação 

reprodutiva mostrou-se mais ou menos associada ao período agosto-

novembro (Narvaes et al.,2009), com as vocalizações iniciando no 

crepúsculo com encerramento próximo do amanhecer (Forti, 2009), em áreas 

inundadas perto da foz de riachos e rios (Abrunhosa et al., 2006; Carvalho-

e-Silva et al., 2008; Silva et al., 2008). Em Cerrado, registros evidenciaram 

que machos de R. ornata vocalizam apenas no período seco (Maffei et al., 

2011). Seus ovos e girinos são exotróficos, vivendo em ambientes lênticos 

(Haddad & Prado, 2005; Pombal Jr. & Haddad, 2005; Forti, 2009). 

Como a espécie se reproduz principalmente em corpos d’agua lênticos 

permanentes e/ou em poças temporárias (Abrunhosa et al., 2006; Carvalho-



32 
 

e-Silva et al., 2008; Silva et al., 2008) e, após completar a metamorfose 

retorna à mata, desempenha papel fundamental para o fluxo de energia pouco 

usual nos ecossistemas que é da água para a terra, já que predominantemente 

existe um carreamento constante de nutrientes da terra para a água (Silva et 

al., 2008).  Em relação ao uso de micro-habitat, R. ornata é encontrada com 

mais frequência durante a estação chuvosa, no auge de sua reprodução em 

pântanos, riachos e lagoas temporárias (Abrunhosa et al., 2006; Carvalho-e-

Silva et al., 2008), mas também são encontrados indivíduos durante outros 

períodos do ano em áreas pantanosas ou no folhiço da mata e serrapilheira 

(Observações pessoais; Silva et al., 2008). Em uma ocasião já foi observada 

em bromélias durante o dia (Silva et al., 2008). 

Em relação à ecofisiologia de R. ornata, sabe-se que é altamente 

sensível ao estresse hídrico em comparação com outros bufonídeos de Mata 

Atlântica como R. icterica e R. schneideri, o que pode ter limitação na 

colonização de áreas abertas (Titon et al., 2010). No entanto, em relação à 

biologia termal, focando em processos de termorregulação em campo, 

existem ainda carências de informações básicas como horários de atividade, 

comportamento termorregulatório ou uso de micro-habitats na paisagem 

termal do seu habitat. Todos esses fatores associados tornaram essa espécie 

ideal para os objetivos propostos. 
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ÁREA DE COLETA 

A Estação Biológica de Boracéia foi criada pelo decreto n. 9.719. de 

8 de novembro da 1938, originalmente como Estação Experimental de 

Quina, espécie plantada pelo Instituto Agronômico de Campinas (SP). Em 

1952, o Instituto Agronômico finalizou suas atividades de plantio de quina e 

em 16 de março de 1954 (decreto-lei 23 198), a área foi transferida para o 

Departamento de Zoologia da Universidade de São Paulo – USP para 

constituir a Estação Biológica de Boracéia, tendo por finalidade a execução 

de pesquisas biológicas em geral. Está situada a 23º38'S, 45º52'W, a cerca 

de 110 km da cidade de São Paulo, no município de Salesópolis, no estado 

de São Paulo, Brasil (Camargo, 1946), a estação inclui 96 ha de floresta 

atlântica montanhosa (750-900 m) e está dentro da Reserva Casa Grande, 

que pertence ao Departamento de Águas e Esgotos (DAEE) do Estado de 

São Paulo, parte do Parque Estadual da Serra do Mar. O clima é tropical 

úmido (Cfa, classificação de Köppen), com chuvas uniformes (média de 

2010 mm y-1) durante todo o ano e um verão quente, com temperatura média 

de 17,9ºC (Custódio Filho, 1989). Por ser uma Unidade de Conservação de 

propriedade de uma Universidade, não está incluída no Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação - SNUC.  
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Devido às suas características fitogeográficas e, ao fato de no local, 

além de acompanhamento das variações de umidade e temperatura dos 

últimos três anos, ainda possuir grande abundância da espécie estudada, a 

Estação Biológica de Boracéia tornou-se a melhor opção para realizar o este 

trabalho (Fig 1-2). 

   

Figura 1: Áreas em que pode-se encontrar diversas espécies de anfíbios na Estação 

Biológica de Boracéia. 
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Figura 2: Poça d’água com desova de anfíbio demonstrando a presença da espécie no 

local.  

 

DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

Animais machos adultos foram coletados na Estação Biológica de 

Boracéia e mantidos no biotério do departamento de Fisiologia do Instituto 

de Biociências da Universidade de São Paulo – USP, em recipientes plásticos 

individuais tendo o folhiço como substrato e algum tipo de abrigo, expostos 

a ciclos de 12 horas de claro e 12 horas de escuro, temperatura controlada 

(24ºC + -1º C), com água e alimento ad libitum.  

Depois de isolado do acesso à comida por 24 horas, o indivíduo foi 

pesado, teve a temperatura corpórea medida e foi submetido a um processo 
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de hidratação por 60 minutos para assegurar que, no início do experimento, 

ele estaria completamente hidratado. Ao completar esse processo, o 

indivíduo mais uma vez foi pesado e posteriormente colocado disposto em 

posição aleatória na arena central do labirinto (Fig. 3-4).  

 

 

 

Figura 3: Esquema representativo do labirinto termal. Cada BOD tem uma pista de 

acesso direto até a arena central (Pista BOD1 – Arena Central, Pista BOD2 – Arena 

Central, Pista BOD3 – Arena Central e Pista BOD4 – Arena Central) e duas pistas laterais 

que permitem a circulação pelos demais ambientes (Pista BOD1 – Pista BOD2, Pista 

BOD2 – Pista BOD3, Pista BOD3 – Pista BOD4, Pista BOD4 – Pista BOD1). A ordem 

das BODs e das temperaturas das BODs forem aleatorizadas em cada experimento. 
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O labirinto é composto pela arena central que é o espaço central de 

conexão das pistas (figura 4A e 4D) e do conjunto de câmaras do tipo BOD 

(quatro estufas incubadoras climatizadas marca ELETROLAB modelo 

EL212) (figura 4A e 4B). Através da arena central é possível ter acesso às 

pistas que permitem a entrada aos ambientes climatizados (Figura 4D). Tais 

pistas são de alumínio e o substrato de todo o labirinto foi forrado de EVA 

cor creme. As BODs possuem um temporizador com que é possível simular 

ciclos de claro e escuro; um sistema de umidificação controlada com o qual 

é possível preencher com água a parte inferior da BOD e através de um timer 

selecionar a umidade relativa do ar naquele ambiente; o retângulo central das 

BODs é o espaço que chamamos de micro-habitat, possuindo duas placas de 

petri com água, um refúgio e dois carregadores de dados de temperatura e 

umidade (Fig. 4B – 4E). 

Sendo assim, o indivíduo pode percorrer as pistas em direção às BODs 

e ainda permear por estes ambientes. O experimento iniciava-se às 19 horas, 

sendo finalizado no mesmo horário, três dias depois, totalizando 72 horas 

seguidas de coleta de dados. Tal desenho experimental foi feito para que 

fosse possível observar a variação da resposta dos indivíduos ao longo do 

tempo, buscando uma relação com o ciclo circadiano do mesmo e com a 

possibilidade de um processo de aprendizagem.  
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Figura 4: Sistema do labirinto termal usado para criar a paisagem termal para Rhinella 

ornata. A=Sistema completo com as quatro BODs, as pistas centrais, os braços de 

interconexão e o sistema de vídeos para registrar os movimentos dos animais. B= Interior 

de uma das quatro BODs. O retângulo central é o espaço que chamamos de “micro-

habitat”. C= Arena central interligada com as pistas que interconectam todo esse sistema 

termal complexo. D= Indívíduo de R. ornata no início do experimento, após ser colocado 

de maneira aleatória na arena central. E= Indivíduo de R. ornata durante experimento.  
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Figura 5: Sistema do labirinto termal visto de cima. À direita é possível observar 

o monitor conectado ao gravador digital e as cinco câmeras.  

 

As BODs foram calibradas com as variações de umidade e 

temperatura pré-determinadas. Nesse sentido optou-se por realizar dois 

ensaios: 

• Ensaio A: CONTROLE 

 Para esse ensaio escolheu-se a temperatura ambiente que foi mantida 

ao longo do tempo em que os animais estiveram no biotério. Sendo assim, as 

quatro BODs foram calibradas para a temperatura de 24ºC, com umidade 

constante em 70%. 
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• Ensaio B 

 Nessa situação objetivou-se estabelecer um mosaico termal mais 

complexo do que os gradientes termais tradicionais. Para tanto, escolheu-se 

as temperaturas operativas máxima e mínima, obtidas em campo através de 

carregadores de dados com modelos de gesso acoplados aos sensores que 

registram e armazenam a temperatura a cada intervalo de tempo pré-

estabelecido (3 semanas no inverno de 2013). Para as outras duas BODs foi 

calculada a mediana do segundo quartil e a mediana do terceiro quartil das 

temperaturas operativas obtidas em campo. Sendo assim, as BODs foram 

calibradas com as seguintes temperaturas 4.1°C, 11.4°C, 15.7°C e 24.7°C e 

umidade em 70%, sendo que ocasionalmente cada BOD sofria uma oscilação 

de no máximo +- 1°C. 

Foram distribuídos nove carregadores de dados de umidade e 

temperatura (HOBO U10 Data Loggers) ao longo de todo labirinto para ter 

certeza que as temperaturas das BODs eram constantes. A sala onde se 

realizou os experimentos se manteve climatizada, com temperatura constante 

de 22ºC. A partir de experimentos pilotos, observou-se que tal temperatura 

era a ideal para manter todo o sistema funcionando de forma eficaz, com a 

menor variação de temperatura possível. 

As imagens dos experimentos foram obtidas através de um sistema 

HDCVI 1008 (Intelbras) que inclui um gravador digital de vídeo tríbido, 
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capaz de gravar e gerenciar imagens nas três tecnologias – analógica, 

HDCVI e IP, e cinco câmeras dome infravermelho CCD (SONY 1/3 LENTE 

3,6MM 600L) alocadas em cada BOD e na arena central, que permitem a 

conexão simultânea de múltiplos dispositivos. O gerenciamento das câmeras 

e visualização dos vídeos foi feito com o software Intelbras S.I.M. (Sistema 

Inteligente de Monitoramento) versão Plus. 

Nenhuma intervenção relativa aos animais experimentais foi 

introduzida durante a coleta de dados e não houve viés conhecido 

relacionado ao contexto geral do trabalho. Não foi observado nenhum 

comportamento identificado como atípico, ou que pudessem ser 

considerados, aos olhos do observador, como não naturais (em termos de 

atividade diária, posição ou postura). 

 

ANÁLISES DE DADOS 

As análises foram feitas com o próprio software Intelbras S.I.M. 

(Sistema Inteligente de Monitoramento), versão Plus.  

Inicialmente, foram registradas a frequência e a repetitividade de 

escolha dos indivíduos nas câmaras. Em seguida, foi calculada para cada 

experimento, a porcentagem de eventos de registro de Rhinella ornata por 

cada setor do labirinto e de eventos registrados para a totalidade dos 
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experimentos.  Os dados foram analisados com testes paramétricos de 

comparação de variâncias (ANOVAS) e de comparação de médias (T-

Student), dependendo do número de níveis dos fatores. Quando os dados não 

cumpriram as condições de homocedasticidade e homogeneidade de 

variância, forem usados testes não paramétricos como Kruskal-wallis. 
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Resultados 

 

O LABIRINTO COMO UM COMPLEXO GRADIENTE TERMAL 

As BODs, as pistas e a arena central formavam um complexo sistema 

de temperaturas que se mantiveram constantes durante todos os 

experimentos (Fig. 5). Tanto as BODs que foram calibradas com diferentes 

temperaturas, quanto os demais segmentos do labirinto mantiveram a 

temperatura constante, com a umidade relativa do ar em ~70%. 

 

 

Figura 6. Registro obtido através de carregadores de dados de umidade e temperatura no 

período de 5 de fevereiro de 2017 a 7 de fevereiro de 2017, demonstrando que as 

temperaturas dentro das quatro BODs se mantiveram constantes. 
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REGISTROS DE EVENTOS DE PRESENÇA DE Rhinella ornata NOS 

DISTINTOS PONTOS DO LABIRINTO TERMAL  

Realizaram-se 43 experimentos usando 14 indivíduos de R. ornata 

(realizando três réplicas do experimento por animal), sendo registrados 

44.108 eventos de presença dos indivíduos em diferentes locais do labirinto 

termal. Nenhum animal foi a óbito durante os experimentos, sendo que todos 

tiveram uma completa recuperação.  

 

ESCOLHA DE MICRO-HABITAT TERMAL DEPENDENTE E 

INDEPENDENTE DO LABIRINTO TERMAL 

Os indivíduos usados nos experimentos, apresentaram preferência por 

locais específicos do labirinto termal. Esta diferença na escolha de substrato 

termal por parte de R. ornata, foi visível só quando existiam varias opções 

para termorregulação no labirinto, mas não quando o sistema todo 

encontrava-se a 24 °C (grupo controle) (Anova16,1172: F= 10,24; p= <0,01; 

Fig.6). Os indivíduos do grupo controle não apresentaram preferência por 

nenhum lugar específico do labirinto (Kruskal-wallis: 23,106; p=0.11).   
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Figura 7. Presença de Rhinella ornata nos segmentos do labirinto durante o experimento 

controle e quando tais indivíduos eram expostos a um gradiente complexo de 

temperaturas. Entenda-se no gráfico que para o grupo “Controle” (laranja) o eixo “X” 

representa apenas setores diferentes no labirinto, mas todos com a mesma temperatura 

(24°C). 

 

EXPLORAÇÃO DOS MICRO-HABITATS TERMAIS DURANTE O 

DIA OU À NOITE NO LABIRINTO TERMAL  

Não foi encontrada diferença significativa na exploração do sistema 

por parte de R. ornata entre os períodos do dia ou da noite durante o 

experimento (T-Student, t =-0,742357; p=0.45; Fig. 7).   
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Figura 8. Número de registros de Rhinella ornata dentro do labirinto no dia e na noite 

durante os experimentos.  

 

PREFERÊNCIA TERMAL FRENTE ÀS DISTINTAS CONDIÇÕES 

TERMAIS 

As preferências termais de R. ornata foram medidas pela porcentagem 

relativa de tempo de permanência dos indivíduos nas diferentes zonas do 

labirinto termal, quando os indivíduos foram expostos a locais com as 

temperaturas 4.1+1°C, 11.1+1°C, 15.7+1°C e 24.7+1°C dentro do labirinto 

(Anova16,1121: F= 109,99; p= <0,01; Fig.8). Os animais passaram mais 

tempo nas temperaturas de 16±1°C (41,8% dos eventos; LSD  p<0,05) e 

11±1°C (22,21% dos eventos; LSD  p<0,05; Figura 5), mostrando assim 

mais afinidade pelas zonas com as temperaturas intermédias disponíveis, 

mas existindo exploração voluntária de temperaturas sub-ótimas (Fig. 9-10).    
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Figura 9. Porcentagem de eventos de registro de Rhinella ornata dentro do labirinto com 

controle de temperatura.  

 

MUDANCA NO COMPORTAMENTO TERMORREGULATÓRIO 

DE Rhinella ornata AO LONGO DO EXPERIMENTO 

Todos os experimentos duraram 72 horas, porém, para melhor 

extração dos dados, estes foram divididos em 6 períodos de 12 horas. O 

comportamento de escolha de micro-habitat termal mudou ao longo do 

experimento. Durante as primeiras 12 horas observou-se que os indivíduos 

de R. ornata permanecerem mais tempo na Arena Central (33,87+3,66%, 

LSD p<0,05; Fig. 9-10; Tabela 1). Esta presença dos indivíduos na Arena 

Central diminuiu para menos de 1% depois das primeiras 12 horas do 

experimento (Fig. 10). Depois das 12 primeiras horas até o final do 
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experimento, a temperatura preferida por parte de R. ornata dentro do 

labirinto foi 15,7+1°C ficando no local com esta temperatura entre 39 e 

46,8% do tempo, seguido do local com a temperatura de 11,1+1°C, onde os 

organismos ficarem entre 19,9% e 25,35% do total do tempo do experimento 

(Tabela 1).  

 

 

Figura 10. Ordenação exploratória da preferência termal de Rhinella ornata nos distintos 

lugares do labirinto termal ao longo do experimento de 72 horas. Cada uma das seis partes 

do experimento (Dia ou Noite) corresponde à 12 horas do experimento total. Os dois 

componentes da análise (PC1 e PC2) apresentam mais de 88% da variação da ordenação.     
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Figura 11. Preferência de Rhinella ornata nos distintos lugares do labirinto termal ao 

longo do experimento de 72 horas.  Cada período do eixo “X” corresponde à 12 horas do 

experimento total.   
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Tabela 1. Diferença na presença de Rhinella ornata nos distintos lugares do labirinto 

termal ao longo do experimento de 72 horas. As letras na coluna “LSD” denotam 

diferenças significativas entre os grupos com a prova pos-hoc “Least significant 

diference”. 

 

Período do 
experimento F 

Grados de 
liberdade 

Significância 
(P-valve) Grupos X̄  

LSD 
(p<0,05) 

Parte 1 Noite 543,07 16 e 186 <0,01 

4,1±1°C 7,63 A 

24,7±1°C 10,04 B 
11,1±1°C 15,59 C 

15,7±1 27,71 D 
AREIA 

CENTRAL 
33,87 E 

Parte 2 Dia 889,12 16 e 186 <0,01 

AREIA 
CENTRAL 

0,205 A 

24,7±1°C 18,69 B 
11,1±1°C 19,61 BC 
4,1±1°C 20,15 C 
15,7±1 40,95 D 

Parte 3 Noite 678,64 16 e 186 <0,01 

4,1±1°C 17,34 B 
24,7±1°C 19,34 CD 
11,1±1°C 19,93 CD 

15,7±1 39,11 E 

Parte 4 Dia 413,94 16 e 186 <0,01 

Entrada 4 0,57 A 
Pista 1-2 1,23 AB 
Pista 3-4 2,87298 B 
24,7±1°C 10,2742 C 
Pista 4-1 13,4306 D 
11,1±1°C 25,36 E 

15,7±1 46,25 F 

Parte 5 Noite 488,09 16 e 186 <0,01 

Pista 1-2 2,59 A 
4,1±1°C 22,04 B 

11,1,1±1°C 27,68 C 
15,1,7±1 45,87 D 

Parte 6 Dia 608,84 16 e 186  
24,7±1°C 19,34 AB 
11,1±1°C 19,93 AB 

15,7±1 39,11 C 
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Discussão 

 

Forti (2009) definiu Rhinella ornata como de hábitos noturnos, porém, 

a presente dissertação mostra dados de comportamento exploratório 

(locomoção) relacionados possivelmente com a termorregulação dentro do 

mosaico termal do labirinto termal, ao longo do dia e da noite. Tais dados 

vão contra a definição de espécie inteiramente “noturna” para R. ornata, 

posicionando-a como um organismo termorregulador independentemente do 

momento do dia.    

O potencial desempenho locomotor de R. ornata para explorar lugares 

para termorregular tanto no dia como na noite relaciona-se com o micro-

habitat onde vive, caraterizado por temperaturas pouco extremas e umidades 

relativas altas (Maia, 2014). A espécie vive principalmente associada à 

fontes de água lóticas ou lênticas na Mata Atlântica brasileira, onde, devido 

à grande quantidade de chuva e do dossel das àrvores, existe pouco risco de 

dessecamento mesmo durante o dia (Titon et al., 2010). Por outro lado, o 

comportamento de procura de micro-habitats termais ao longo do dia é 

convergente em algumas espécies do gênero Rhinella. Por exemplo, R. 

spinulosa, é uma espécie andina de alta montanha que explora a paisagem 

termal ao longo do dia procurando fontes de calor, resultando que durante o 



52 
 

dia apresenta termorregulação heliotérmica e, durante à noite, apresenta 

termorregulação por tigmotermia usando as pedras que foram esquentadas 

durante o dia (Sinsch, 1989; Del et al. 1991). Dentro da grande plasticidade 

na termorregulação dos bufonídeos, o comportamento de procura de micro-

habitat termal ao longo do dia pode ser uma das diferentes vantagens 

adaptativas que tem permitido ao grupo colonizar diferentes ambientes. No 

caso específico do presente estudo, acreditamos que os indivíduos 

continuaram a sua atividade tanto no dia como na noite devido à falta de 

depredação e, principalmente, devido à livre busca de locais para 

termorregulação dentro do labirinto.   

Sobre desempenho locomotor de anuros, espécies como 

Eleutherodactylus coqui, apresentam maior rendimento na capacidade de 

pular em maiores temperaturas (Beuchat et al., 1984). Este parece não ser o 

caso de R. ornata, onde encontramos preferência termal em temperaturas 

intermédias às expostas nos experimentos no labirinto termal (15,7+1°C e 

11,1+1°C), sendo que a sua biologia termal parece estar mais relacionada 

com a teoria do ótimo térmico de Cohet e David (1978), onde postula-se que 

os indivíduos apresentam maiores rendimentos em temperaturas intermédias 

do que em temperaturas extremas.  

Segundo os dados coletados, parece que para a espécie R. ornata (e 

para várias espécies da mata atlântica) temperaturas ~5° C e ~24°C já sejam 
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“temperaturas extremas”, sendo menos preferidas pelas espécies. Por outro 

lado, temperaturas intermédias (~16°C), são temperaturas frequentemente 

registradas em campo na Mata Atlântica e para o caso específico do presente 

estudo, foram temperaturas registradas nos momentos de coleta dos 

indivíduos no campo. Concluindo, R. ornata pode ser sim definida como 

uma espécie com potencial para termorregular, devido à preferência termal 

que se mostrou no presente trabalho (15,7+1°C e 11,1+1°C), sendo que esta 

preferência foi definida em menos de 12 horas. Ou seja, apresenta certas 

preferências, sem que tais preferencias sejam empecilho para a exploração. 

A preferência termal no nosso experimento relaciona-se com as quatro 

temperaturas fixas escolhidas com uma umidade relativa fixa (ver materiais 

e métodos) e não com um gradiente de aclimatação com pouca possibilidade 

de controle da umidade relativa, como poderia ocorrer em um gradiente 

termal clássico (Brattstrom, 1979), onde os animais necessariamente têm que 

passar por um gradiente ascendente ou descendente de temperatura para 

explorar a paisagem termal ou escolher uma temperatura preferida para 

termorregular.     

Do mesmo modo que podemos referir a nossa espécie modelo como 

termorreguladora, podemos manifestar que foi demonstrado que R. ornata 

foi um explorador ativo de novos locais termais durante as 72 horas dos 

experimentos, existindo claramente uma termorregulação por mecanismos 
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comportamentais (Mcdiarmd & Altig, 1999), associada à exploração 

contínua do labirinto termal. A preferência termal referida para R. ornata 

apresenta-se em condições de umidade relativa alta e estável, mas esta 

conclusão pode ser diferente em outros cenários termais com condições de 

umidade flutuante, devido ao comportamento da espécie que é altamente 

sensível (comparado com outros Bufonídeos) ao estresse hídrico (Titon et 

al.,2010).  

Pode-se afirmar que os indivíduos de R. ornata conseguiram 

estabelecer os locais com temperatura preferenciais na primeira noite do 

experimento e, à medida que o experimento avançava, os indivíduos 

permaneciam cada vez mais tempo nos locais com temperaturas preferidas. 

Este processo de “aprendizado” está relacionado com mecanismos de 

orientação e escolha de refúgios termais dentro do mosaico termal (Sinsch, 

1990; Sinsch 2006).  

A memória e processos de aprendizagem são muito importantes para 

conseguir utilizar os refúgios termais dentro do mosaico termal do ambiente 

(Gasbarri, 2014). O presente estudo apoia a ideia de que R. ornata “aprende” 

a definir os refúgios termais em menos de 12 horas quando chega em um 

local novo, e o uso de substratos termais preferidos vai aumentando, mesmo 

que exista um contínuo forrageio termal do ecossistema. Assim a espécie 

detecta a temperatura dos locais, aprende sobre eles, prioriza os locais para 
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termorregular, mas não limita o comportamento aos locais com temperaturas 

preferenciais. 

Em locais como a Mata Atlântica, o mosaico termal pode ser mais 

homogêneo, mas em ambientes mais extremos como desertos ou altas 

montanhas, o processo de aprendizado e memória de organismos ectotermos 

deveria ser mais rápido, podendo-se definir como um fator limitante para a 

colonização deste tipo de ambientes. Assim mesmo, sabe-se que anfíbios 

apresentam adaptações específicas relacionadas a responder de forma 

diferente as condições de microclima, dependendo dos seus padrões e 

necessidades biológicas (Schlaepfer, 1998). Portanto, diferentes espécies 

podem atribuir movimentações e escolhas distintas.  Estas hipóteses devem 

ser confrontadas com experimentação, sendo os resultados encontrados 

sobre a preferência termal em R. ornata um ponto de partida para este tipo 

de estudo. 
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Conclusões gerais 

 

• Rhinella ornata, explora ativamente diferentes microambientes 

independentemente do momento do dia, descartando a hipótese que 

seja uma espécie totalmente noturna.      

• Existe uma preferência termal por parte da espécie associada com 

temperaturas intermédias, o que apoia a teoria do ótimo térmico de 

Cohet e David (1978).  

• A preferência termal e ao mesmo tempo a exploração da paisagem 

termal é convergente com a ideia que R. ornata apresenta potencial 

para termorregular, mas este comportamento não é exclusivo nem está 

totalmente direcionado a uma temperatura específica. 

• A espécie modelo exibe um processo de exploração, aprendizado e 

memória dos locais com as temperaturas preferidas, o que é 

convergente com outros estudos de biologia termal e escolha de 

micro-habitat realizados em espécies do mesmo gênero como R. 

spinulosa.   
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No âmbito pessoal, a mudança para uma nova cidade, somada à 

peculiaridades pessoais e à questões de saúde, refletiram diretamente na 

minha história acadêmica dentro da USP. Mais tarde, a gravidez inesperada, 

alteraram os planos presentes e futuros, e com isso tive que reprogramar 

experimentos, propostas e porque não, prazos, agora focados nessa nova 

realidade de cientista-mãe. 
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Após esse grande ciclo intenso que foi o mestrado, ficam boas 

lembranças regadas a muita superação e aprendizado, e aquela certeza de que 

a ciência é incrível. Pretendo continuar a carreira acadêmica ingressando no 

doutorado o mais breve possível, me aprofundando em Fisiologia Animal 

Comparada, Educação e Biologia da Conservação, sendo então meu foco as 

estratégias quem visam a conservação da biodiversidade. 

 

 

 

 
 


