UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
FFCLRP – DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA COMPARADA

Efeito da radiação ultravioleta e da temperatura no
desenvolvimento larval em Anura

VANESSA ARAUJO SOARES DA CUNHA

Dissertação apresentada à Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP, como
parte das exigências para obtenção do título de
Mestre em Ciências –Área: Biologia Comparada

Ribeirão Preto – SP
2014

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
FFCLRP – DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA COMPARADA

Efeito da radiação ultravioleta e da temperatura no
desenvolvimento larval em Anura

VERSÃO CORRIGIDA

VANESSA ARAUJO SOARES DA CUNHA
ORIENTADOR (A): TIANA KOHLSDORF

Dissertação apresentada à Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP, como
parte das exigências para obtenção do título de
Mestre em Ciências –Área: Biologia Comparada

Ribeirão Preto – SP
2014

Autorizo a reprodução e divulgação parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catalogação da Publicação
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
Universidade de São Paulo

Cunha, Vanessa A. S.
Efeito da radiação ultravioleta e da temperatura no desenvolvimento larval em
Anura
Ribeirão Preto, 2014. VII+ 78p.
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo.
Orientador: Kohlsdorf, T.
1. Desenvolvimento de girinos 2. UVB 3. Temperatura I. Universidade de
São Paulo. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto.
Departamento de Biologia

Efeitos da radiação ultravioleta e da temperatura no desenvolvimento larval em Anura
Cunha, Vanessa A. S.

Dissertação apresentada à Faculdade de Filosofia,
Ciências

e

Letras

de

Ribeirão

Preto

da

Universidade de São Paulo para obtenção do título
de

Mestre

em

Ciências

–Área:

Biologia

Comparada

Aprovado em:
Ribeirão Preto, ____________________________, 2014

Banca Examinadora

_________________________________

_________________________________

Prof(a). Dr(a).

Prof(a). Dr(a).

_________________________________
Prof(a). Dr(a). Tiana Kohlsdorf
(Orientador)

I

Agradecimentos
A realização deste trabalho só foi possível graças ao incentivo e a colaboração de muitas
pessoas, às quais sou profundamente grata.
À Tiana pela orientação, incentivo e entusiasmo em discutir dados e ideias. Agradeço
também pela paciência e estímulo diante das dificuldades enfrentadas. Obrigada pela confiança,
pelo auxílio durante todo o mestrado e por contribuir tanto para a realização desse trabalho
quanto para minha formação científica.
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pela concessão
da bolsa de mestrado (processo n˚ 2012/02030-1) e do auxílio de pesquisa (processo n˚
2012/11929-1) que deu todo o apoio financeiro para a realização desta pesquisa.
A todos atuais integrantes e aos que já fizeram parte do Laboratório de Evolução de
Tetrapoda (LET) pelo convívio no dia-a-dia, pelas discussões, pelas pausas para uns cafezinhos,
pelas conversas divertidas, e, especialmente, pela amizade que continuará.
À Profa. Dr. Elza Tiemi por me receber em seu laboratório e disponibilizar os
equipamentos e espaço necessários para a realização desse trabalho.
A todos do Laboratório de Citogenética e Mutagênese por me receberem tão bem, darem
todo o suporte técnico necessário para a realização do Ensaio Cometa e propiciarem um ambiente
agradável de trabalho. Em especial agradeço a Gi e ao Léo pela ajuda com a padronização do
Ensaio Cometa, pela paciência e pelo estímulo diante de todas dificuldades que apareceram.
Aos ranários Ranamat, Ranário da Unesp de Jaboticabal e Rana Piscina por me receberem
e fornecerem os girinos de Rã Touro utilizados nesse trabalho.
Ao IBAMA pela concessão de licença (n˚ 32862-2) para coleta dos animais utilizados
nos experimentos.
Ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada (FFCLRP/USP) pelo apoio
financeiro para participação em congressos.
II

À Vera da secretaria da Biologia Comparada pela paciência e atenção em responder todas
as minhas dúvidas com relação aos prazos, financiamentos e disciplinas do mestrado.
Ao Físico e ao Popetar por coletarem os girinos de Rhinella ornata no dia mais frio de
todos os tempos em São Paulo e propiciarem a realização dos experimentos do Capítulo 1.
À Eleonora pelo companheirismo e pelos momentos de descontração nas viagens de
coleta de girinos.
Ao Nicolau pela disponibilidade, atenção e paciência para tirar todas as minhas dúvidas
e também por me ajudar com os cálculos de índice de UV e medições das lâmpadas.
Aos queridos amigos Rô, Neto, Magal e Ná pela força, pelo carinho, pelos momentos
maravilhosos que passamos juntos e, sobretudo, pela amizade.
À minha família, que mesmo de longe, sempre me apoiaram, incentivaram e torceram
por mim. Por acreditarem na minha capacidade e por se preocuparem comigo e com os
experimentos também, sempre me perguntando como estava indo e se estava dando certo.
Ao André, pelo apoio e pela enorme ajuda em todas as etapas do mestrado, mas
principalmente, pelo seu amor, por estar sempre ao meu lado e fazer parte da minha vida.

III

Resumo
Populações de muitas espécies de anfíbios apresentaram um severo declínio global nas
últimas décadas, o qual vem sendo documentado em diversas regiões geográficas. Muitos fatores
parecem associados ao declínio dos anfíbios, dentre os quais as mudanças climáticas
representariam uma das maiores ameaças à permanência dessa linhagem no planeta em razão da
sensibilidade desses animais a taxas aceleradas de alteração no clima. O aumento da incidência
de radiação ultravioleta-B (UVB) na superfície da Terra pode induzir diversos impactos
negativos nos anfíbios como diminuição do crescimento, aumento de efeitos genotóxicos,
redução do desempenho locomotor e elevação nas taxas de mortalidade. Os impactos causados
pelo UVB podem ainda ser amplificados pela temperatura ambiental, uma vez que em baixas
temperaturas o metabolismo é reduzido, afetando o crescimento, o desempenho locomotor e a
atividade de enzimas de reparo dos danos causados no DNA pelo UVB. A presente dissertação
investigou os efeitos conjuntos da ação do UVB e da temperatura durante o desenvolvimento de
girinos em Anura. Os resultados demostraram que girinos expostos ao UVB em temperatura
elevada apresentaram um fenótipo com maior probabilidade de sobrevivência em ambientes
naturais, o que contrasta com as predições negativas dos efeitos da redução da camada de ozônio
e do aquecimento global. Em contraste, a exposição ao UVB induz elevadas quantidades de dano
no DNA em girinos, independente da temperatura de manutenção. Adicionalmente, girinos
expostos ao UVB em baixa temperatura apresentaram desempenho locomotor reduzido, alta
mortalidade, e possivelmente baixa eficiência de reparo de DNA. Em síntese, a presente
dissertação congrega resultados que permitem identificar um efeito sinergético entre a exposição
ao UVB e temperatura ambiental.

Palavras-chave: Anura, desenvolvimento, girinos, mudanças climáticas, temperatura, UVB
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Abstract
Populations of several amphibian species experienced a severe global decline in the past
decades, which has been documented in diverse geographic regions. Several factors seem
associated with amphibians decline, among them climate change may represent a major threat
due to the sensibility of these animals to accelerated rates of environmental change. The
increased incidence of ultraviolet-B radiation (UVB) on the Earth’s surface may trigger several
negative impacts on amphibians, including reduced growth, increased genotoxic effects, limited
locomotor performance and increased mortality rates. Such UVB effects may be influenced by
environmental temperature, because in the cold the metabolism is reduced, affecting growth,
locomotor performance, and activity of enzymes that repair DNA damage induced by UVB. The
present study investigated likely interactions between effects of UVB exposure and temperature
during the development of anuran tadpoles. Results showed that exposing tadpoles to UVB at
high temperatures resulted in phenotypes with increased survival probability in natural
environments, which contrasts with predictions of negative consequences imposed by the
depletion in the ozone layer and the global warming. Furthermore, tadpoles exposed to UVB at
low temperature exhibited reduced locomotor performance, increased mortality rates, and
possibly lower efficiency of DNA repair. In conclusion, this dissertation comprises results that
sustain existence of synergistic effects between UVB exposure and environmental temperature.

Key words: Anura, development, tadpoles, climate change, temperature, UVB
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Contextualização teórica
Ao longo dos últimos 50 anos o declínio dos anfíbios tem sido documentado em diversos
grupos e regiões geográficas (Alford & Richards, 1999; Barinaga, 1990; Blaustein, 1994;
Houlahan et al., 2000; IUCN, 2008; Wake, 1991). De acordo com The IUCN Red List of
Threatened Species, 2030 espécies de anfíbios (32,4%) são consideradas ameaçadas ou extintas
(IUCN, 2008). Informações para outras 1533 espécies (24,5%) são ainda insuficientes para
classificar seu estado de conservação, sendo assim é previsto que uma parcela significante desse
grupo pode ser também considerada ameaçada de extinção, afetando consideravelmente as
estimativas sobre a quantidade de espécies de anfíbios ameaçados em nosso planeta (IUCN,
2008).
O declínio dos anfíbios pode estar associado a diversas causas, incluindo a introdução de
espécies exóticas, perda de habitat, poluição ambiental, doenças infecciosas, exploração
excessiva e mudanças climáticas (Alford & Richards, 1999; Blaustein, 1994; Blaustein &
Kiesecker, 2002). Dentre essas, mudanças climáticas podem representar a maior ameaça para a
perda de biodiversidade dos anfíbios em razão da sensibilidade desses animais a alterações no
clima (Alford & Richards, 1999; Blaustein, 1994; Blaustein et al., 1994; Carey & Alexander,
2003). Por exemplo, a média de temperatura na superfície da Terra entre 1850-1900 e 1986-2005
aumentou 0,61˚C (Morice et al., 2012), e estima-se um aumento total (relativo ao período de
1850-1900) de 0,91-1,31˚C em 2016-2035 (IPCC, 2013). Para o período de 2081-2100, está
previsto ainda um aumento de 1,5-2,0˚C na média de temperatura na superfície da Terra (relativo
ao período de 1850-1900) (IPCC, 2013). Esse notório aumento nas temperaturas ambientais não
representa uma mudança climática isolada, pois é acompanhada por alterações em outros fatores
ambientais, desencadeados por exemplo pela redução da camada de ozônio, que eleva a
incidência de radiação ultravioleta sobre a superfície terrestre (Kerr & McElroy, 1993; McKenzie
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et al., 2003). A média total da coluna de ozônio diminuiu anualmente entre 1980 e início da
década de 1990, mantendo-se constante durante a última década em um patamar em torno de
3,5-2,5% abaixo da média de 1964-1980 (IPCC, 2013).
Mudanças na temperatura da superfície terrestre desencadeiam alterações na umidade e
precipitação em um dado ambiente e também na temperatura da água, as quais juntamente com
a elevação da incidência de radiação ultravioleta, afetam diretamente a reprodução, o
desenvolvimento, o comportamento e a morfologia tanto das larvas (girinos) quanto dos adultos
de anfíbios (Carey & Alexander, 2003; Searle et al., 2010; Van Bruskirk et al., 2003; van Uitregt
et al., 2007). Esses estressores ecológicos relacionados com mudanças climáticas podem em
sinergia agravar os impactos negativos sobre populações de anfíbios, em comparação a um
cenário de impacto de um estressor isolado (Brook et al., 2008). Essa predição relacionada aos
impactos da ação sinergética de potencias estressores ambientais carece, entretanto, de testes
formais em anfíbios.
Mudanças ambientais podem desencadear alterações na forma, no desempenho durante a
locomoção ou na taxa de atividade de um organismo (revisado em Pigliucci, 2001; WestEberhard, 2003). Quando essas alterações minimizam o efeito negativo de um potencial estressor
ambiental, o mecanismo de mudança pode ser vantajoso e interpretado como uma resposta
adaptativa a mudanças ambientais (Pigliucci, 2001; West-Eberhard, 2003).Consequentemente,
plasticidade fenotípica e adaptação genética podem mitigar alguns dos efeitos negativos das
mudanças climáticas sobre o organismo permitindo com que espécies expostas a alterações
ambientais permaneçam em sua distribuição atual apesar de mudanças em parâmetros
ambientais, como o aumento nos níveis de radiação ultravioleta e nas temperaturas globais ou de
determinada região (Urban et al., 2014).
O contexto recém descrito serviu como base para elaboração da presente dissertação de
mestrado, que investigou os possíveis efeitos sinergéticos da radiação ultravioleta-B e da
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temperatura durante o desenvolvimento de girinos de anuros. A dissertação é dividida em dois
capítulos. O primeiro capítulo enfoca em alterações na morfologia, em taxas de sobrevivência, e
no desempenho locomotor desencadeados pela manipulação dessas duas variáveis ambientais
durante o desenvolvimento de girinos da espécie Rhinella ornata. Em contraste, o segundo
capítulo baseia-se em dados moleculares referentes aos danos causados no DNA pela exposição
ao ultravioleta-B em duas temperaturas experimentais durante o desenvolvimento de girinos da
espécie Lithobathes catesbeianus. Em conjunto, os resultados que compõem essa dissertação
permitem identificar o efeito sinergético de duas variáveis ambientais claramente afetadas pelas
mudanças climáticas globais das últimas décadas, o qual foi avaliado em diferentes níveis de
organização em espécies com diferentes distribuições geográficas.
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Capítulo 1

Exposição ao UVB em diferentes temperaturas durante o desenvolvimento
larval de Rhinella ornata (Anura: Bufonidae)
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1.1 Resumo
A redução da camada de ozônio resulta em um aumento da quantidade de radiação
ultravioleta-B (UVB) que atinge a superfície terrestre. O aumento da incidência de radiação
(UVB) na superfície terrestre é considerado uma das possíveis causas do declínio da população
mundial de anfíbios. A exposição a altos níveis de UVB pode resultar nas seguintes implicações
para esses animais: má-formação de estruturas morfológicas, efeito genotóxico, diminuição do
crescimento, aumento da mortalidade e alteração no desempenho locomotor. Existem
mecanismos abióticos e bióticos que potencialmente protegem os anfíbios das sequelas causadas
pela exposição ao UVB, como alta turbidez e profundidade do corpo d'água, presença de
melanina no tecido epitelial, e existência de mecanismos de remoção e reparo do dano ao DNA.
Os efeitos negativos do UVB podem ainda ser amplificados pela temperatura ambiental, uma
vez que em temperaturas mais baixas a atividade de enzimas de reparo pode ser menor. O
presente capítulo investigou como a exposição ao UVB, tanto em temperaturas elevadas (26oC)
quanto no frio (18oC), pode modular o desenvolvimento de girinos de Rhinella ornata. Como
resultado, observou-se que o UVB e a temperatura possuem uma interação sinergética no
desenvolvimento de girinos. A exposição ao UVB a 18oC afeta a sobrevivência e pode reduzir o
desempenho locomotor durante a natação, refletindo potencialmente uma redução da atividade
de reparo de dano ao DNA. A baixa temperatura isoladamente pode reduzir o desempenho
locomotor, incrementando os riscos de predação dos girinos e afetando sua sobrevivência na
natureza. Em contraste, a exposição a 26oC ao UVB não afeta a sobrevivência, mas os girinos
mantidos nessa condição apresentaram caudas mais longas e foram mais rápidos durante a
natação. Esse resultado pode refletir uma resposta plástica ao stress causado pelo UVB
combinado com a temperatura, cuja alteração morfológica pode influenciar diretamente o
desempenho locomotor dos animais. Em síntese, o efeito da exposição ao UVB durante o
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desenvolvimento de girinos é maximizado a 18oC, e espécies que habitam locais com
temperaturas ambientais frias podem sofrer efeitos intensificados da exposição ao UVB.
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1.2 Abstract
The depletion of ozone layer increases the amount of harmful ultraviolet-B (UVB)
radiation reaching the Earth's surface. Increments in UVB levels may trigger amphibians’
decline, as they cause the following outcomes on these animals: malformations, genotoxic effect,
decreased growth, increased mortality and distorted swimming performance. There are many
biotic and abiotic factors can protect amphibians from UVB damage, as watercolor and depth,
melanin in epithelial tissue, repair mechanisms of DNA lesions. Temperature likely plays a major
role on the magnitude of the UVB effects, as enzyme activity is often reduced at low
temperatures. Enzymes as the photolyase are essential for repairing DNA lesions caused by
UVB. The present study investigates how exposition to UVB at 18oC and 26oC affects tadpoles’
development of Rhinella ornata. Our results show that UVB and temperature act in synergism.
Exposition to UVB at 18oC affects survival and likely reduces swimming performance, which
may reflect lower activity to repair DNA damage. Low temperature isolated reduces locomotor
performance, increasing predation risks of tadpoles and affecting their survival in nature.
Tadpoles exposed to UVB at 26oC exhibited longer tails and swam faster, despite the absence of
effects on survival. Such morphological changes might reflect a plastic response to UVB and
temperature stress, and longer tails may improve swimming performance of tadpoles. In
conclusion, thermal sensitivity of UVB effects on tadpoles’ development suggests that species
occurring in colder regions might face a greater risk to UVB damage.
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1.3 Introdução
A redução de diversidade biológica em nosso planeta atualmente preocupa diversas
esferas internacionais, políticas e acadêmicas (IPCC, 2013). Um reflexo dessa diminuição na
biodiversidade é o declínio global alarmante de populações de anfíbios, um assunto mais
intensamente discutido nas últimas duas décadas (Alford & Richards, 1999; Barinaga, 1990;
Blaustein, 1994; Houlahan et al., 2000; Wake, 1991). A preocupação com o declínio das
populações de anfíbios se deve em grande parte ao valor desses animais como bioindicadores de
stress ambiental (Blaustein, 1994). Anfíbios experimentam tanto o habitat aquático quanto o
terrestre ao longo de sua ontogenia, possuem uma pele úmida e altamente permeável, e por isso
podem ser mais sensíveis a mudanças ambientais do que outros vertebrados terrestres (Alford &
Richards, 1999; Blaustein, 1994; Blaustein et al., 1994). O declínio nas populações de anfíbios
é atribuído a diversas causas (não excludentes entre si), como introdução de espécies exóticas
em ambientes naturais, redução de habitat, poluição ambiental, doenças infecciosas e mudanças
climáticas (Alford & Richards, 1999; Blaustein, 1994; Blaustein & Kiesecker, 2002). Esses
agentes causais podem atuar isoladamente mas também em sinergia com outros agentes
ambientais em qualquer caso particular, maximizando assim os efeitos negativos sob populações
de anfíbios (Brook et al., 2008). Em contraponto, mudanças ambientais podem provocar
modificações no fenótipo dos organismos de uma população (Pigliucci, 2001; West-Eberhard,
2003). Esse mecanismo é frequente em populações naturais e pode ser vantajoso como resposta
adaptativa a alterações no ambiente (Pigliucci, 2001; West-Eberhard, 2003). Consequentemente,
plasticidade fenotípica e adaptação genética podem permitir com que populações evoluindo sob
regimes que envolvem mudanças em condições ambientais permaneçam em sua distribuição
atual apesar das alterações climáticas que aumentam temperaturas ambientais e níveis de
radiação ultravioleta (Urban et al., 2014).
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Uma alteração climática relevante como a redução da camada de ozônio resulta na
elevação da incidência de radiação ultravioleta sobre a superfície terrestre (Kerr & McElroy,
1993; McKenzie et al., 2003). A radiação ultravioleta (UV, 100-400 nanômetros) representa
apenas uma pequena fração do espectro solar, embora apresente potencial de causar danos que
afetam a sobrevivência dos organismos (Bancroft et al., 2008). A radiação UV é dividida em três
tipos: UVA, UVB e UVC. O UVC é a parcela do espectro UV que possui o menor comprimento
de onda (100-280 nanômetros) e é filtrado completamente pela camada de ozônio. O UVA e o
UVB são parcialmente filtrados pela camada de ozônio e podem causar danos aos organismos,
como má formação, redução na taxa de crescimento, e mesmo morte do animal (Bancroft et al.,
2008). O UVA possui comprimento de onda entre 315 e 400 nanômetros e não afeta tão
intensamente os organismos, pois não é eficientemente absorvido pelas células (Blaustein et al.,
2003). Entretanto, o UVB (280- 315 nanômetros) pode ser absorvido facilmente pelas células
animais, causando danos letais ou subletais a organismos como os anfíbios (Belden & Blaustein,
2002), dependendo de sua intensidade de exposição.
A sensibilidade de anuros à radiação UVB pode variar entre espécies, entre populações
de uma mesma espécie, entre diferentes estágios de desenvolvimento, geograficamente, e
segundo as condições climáticas (Bancroft et al., 2008; Blaustein et al., 1998; Blaustein et al.,
2003; Blaustein & Kiesecker, 2002; Kiesecker et al., 2001). Como um padrão geral no grupo, a
exposição à radiação UVB pode ter efeito genotóxico (dano no DNA), causar morte celular, máformação da coluna vertebral e dos membros traseiros. O UVB também pode reduzir taxas de
crescimento, de eclosão dos ovos e de consumo de oxigênio, além de elevar taxas de mortalidade,
e alterar o comportamento tanto de larvas quanto de adultos (Belden & Blaustein, 2002;
Blaustein et al., 2003; Bruggeman et al., 1998; Han et al., 2007; Hatch & Blaustein, 2000; Kats
et al., 2000; Pahkala et al., 2000; Pahkala et al., 2003; Romansic et al., 2009; Weyrauch &
Grubb, 2006).
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Em contraponto a todos os possíveis efeitos da exposição à radiação UVB, existem vários
fatores bióticos e abióticos que protegem os anfíbios das sequelas desse tipo de exposição. Por
exemplo, uma alta turbidez da água associada ao nível de carbono orgânico dissolvido (DOC) e
a maiores profundidades do corpo d'água atenuam a transmissão de radiação UVB no meio, com
consequente proteção de ovos e larvas (Horne & Dunson, 1995; Licht, 2003; Licht & Grant,
1997). Adicionalmente, a melanina é um pigmento muito efetivo na proteção contra o UVB, e
está presente nos ovos e na pele das larvas dos anfíbios em várias intensidades; quanto maior for
a quantidade desse pigmento (isto é, quanto mais escuros os ovos e as larvas são), maior é a
resistência contra UVB (Licht, 2003; Licht & Grant, 1997). A desova da maioria dos anfíbios
também é envolta por um muco que absorve a radiação UVB, e adicionalmente possui uma
textura pegajosa que aumenta o acúmulo de vegetação associada aos ovos, protegendo-os
indiretamente contra a radiação UVB (Licht, 2003; Licht & Grant, 1997).
A magnitude dos efeitos causados pelo UVB nos anfíbios também pode ser influenciada
por outros fatores ambientais, como poluentes, patógenos e temperatura (Bancroft et al., 2008;
Blaustein et al., 2003; Garcia et al., 2006; Hatch & Blaustein, 2003; Kiesecker et al., 2001;
Pahkala et al., 2001; Searle et al., 2010; van Uitregt et al., 2007). Especificamente, a temperatura
pode afetar os efeitos do UVB nos anfíbios de três formas. Primeiramente, baixas temperaturas
desaceleram o desenvolvimento de embriões e girinos, aumentando o período de exposição ao
UVB em cada estágio de desenvolvimento (van Uitregt et al., 2007). Adicionalmente, em baixas
temperaturas a redução de processos bioquímicos no organismo pode reduzir a capacidade de
reparo dos danos causados ao DNA pela exposição ao UVB, um processo mediado por enzimas
(van Uitregt et al., 2007). Variações térmicas podem ainda influenciar o comportamento da larva,
que, por exemplo, se movimenta menos ou desloca-se mais lentamente, alterando indiretamente
a duração de sua exposição à radiação UVB (Searle et al., 2010). Consequentemente, ambientes
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mais frios poderiam maximizar os efeitos negativos causados pela exposição ao UVB de
embriões e larvas de anfíbios ( Searle et al., 2010; van Uitregt et al., 2007).
Dentre os possíveis parâmetros ambientais determinantes tanto de variáveis térmicas
quanto da quantidade de exposição aos raios ultravioletas destaca-se a distribuição geográfica
das populações, pois fatores como regime térmico e distância (em altitude) da camada de ozônio
variam em função da altitude e latitude. Por exemplo, espécies distribuídas em altas latitudes ou
altitudes estão expostas a maiores taxas de intensidade de radiação ultravioleta e variações de
temperatura ao longo do ano. Tais espécies possivelmente apresentam adaptações
comportamentais e mecanismos de tolerância ao stress causado pela radiação UVB, em contraste
com espécies de baixas latitudes ou altitudes (Marquis et al., 2008; Marquis & Miaud, 2008). De
acordo, espécies com ampla distribuição geográfica poderiam apresentar certa plasticidade
diante de alterações em parâmetros ambientais como intensidade de ultravioleta e temperatura,
uma vez que são espécies compostas por populações distribuídas em ambientes que diferem
quanto às temperaturas ambientais e aos níveis de incidência de UVB. Nesse contexto, a espécie
Rhinella ornata representa um sistema biológico ideal para o estudo dos efeitos da radiação
ultravioleta influenciados pela temperatura durante o desenvolvimento de girinos. Sua vasta
distribuição geográfica pelo Brasil envolve variações populacionais tanto em latitude quanto em
altitude (Baldissera, 2010), sendo uma espécie distribuída em ambientes que diferem
consideravelmente quanto às temperaturas ambientais e intensidades de radiação ultravioleta.
Indivíduos de R. ornata se reproduzem em corpos d’água temporários (Haddad et al., 2008), e
seus embriões e girinos presumivelmente são expostos com frequência a altas temperaturas e
incidências de radiação UV durante seu desenvolvimento.
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1.4 Objetivo e Hipótese
O estudo descrito no presente capítulo investigou os efeitos da exposição à radiação
ultravioleta (UVB) em diferentes temperaturas durante o desenvolvimento de girinos de Rhinella
ornata, com ênfase nos parâmetros sobrevivência, morfologia e desempenho locomotor. A
inferência do efeito da exposição ao UVB em duas temperaturas experimentais sobre o
desenvolvimento de girinos de R. ornata permitiu o teste da seguinte hipótese:
“A exposição ao UVB no frio representa a condição mais desfavorável ao
desenvolvimento de girinos de R. ornata, elevando as taxas de mortalidade, reduzindo o
crescimento e limitando o desempenho locomotor durante a natação em girinos irradiados com
UVB a 18oC.”
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1.5 Material e Métodos

Obtenção das desovas em campo e manutenção em laboratório
Três desovas de Rhinella ornata foram coletadas em julho de 2013 na cidade de São
Paulo (SP), no campus da Universidade de São Paulo (USP), sob autorização do IBAMA
(registro 5419836, Licença número 32862-2). As desovas foram misturadas e transportadas para
o Laboratório de Evolução de Tetrapoda (LET-FFCLRP/USP, Ribeirão Preto, SP). Após a
eclosão dos ovos, os girinos foram mantidos no laboratório até atingirem ao menos o estágio 26
de acordo com a tabela de desenvolvimento descrita por Gosner (1960). Em seguida,
aproximadamente 1000 girinos foram selecionados e divididos em aquários com duas
temperaturas experimentais, 18˚C e 26˚C. Após 24 horas iniciais de aclimatação nas
temperaturas experimentais, os girinos das duas temperaturas foram distribuídos nos tratamentos
de exposição ao UVB descritos na seção “Condições de Tratamento: temperatura e exposição ao
UVB”. Os tratamentos foram realizados em duplicata e em cada aquário foram colocados 100
girinos, totalizando 800 indivíduos.

Os aquários foram oxigenados constantemente (24

horas/dia) por bombas de ar (Big Air A320). Durante o experimento a água dos aquários foi
trocada a cada 2 dias, sendo substituída por água de torneira previamente descansada por 24
horas para a evaporação do cloro, e os girinos foram alimentados com ração para peixe no mesmo
intervalo de dias.

Condições de Tratamento: temperatura e exposição ao UVB
Os tratamentos de exposição à radiação UVB foram realizados em duas temperaturas
experimentais: 18˚C e 26˚C, com o objetivo de testar a interação entre níveis de radiação e
temperatura ambiental. As temperaturas experimentais foram obtidas nos aquários com a
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utilização de uma sala climatizada a 18 ˚C e por meio da utilização de termostatos Atman de
50W nos aquários dos tratamentos a 26˚C.
A exposição ao UVB utilizada nos tratamentos experimentais foi implementada a partir
da disposição de uma lâmpada ReptiGlo 5.0 de 30W. A lâmpada utilizada emite somente
radiação ultravioleta UVA e UVB, não emitindo UVC. O tratamento de intensidade 100% de
exposição ao UVB, denominado UVB++ foi estabelecido posicionando os aquários a uma
distância de 65cm da lâmpada de UV, resultando em uma intensidade de 0,069W/m2 na faixa
entre 280 e 400nm (UVA+UVB), o que corresponde a 0,065 W/m2 de UVA e 0,004 W/m2 de
UVB. O tratamento de intensidade de 0% de UVB (UVB-) foi estabelecido com a utilização de
um filtro de polietileno com espessura 0,05mm disposto sobre o aquário, o qual permite a
transmissão de apenas 0,25% do UVB e 64,3% do UVA. Os aquários com filtro foram
posicionados a uma distância de 53cm da lâmpada para garantir exposição ao UVA aproximada
à do tratamento UVB++ (sem utilização de filtro), resultando em uma intensidade de 0,054 W/m2
de UVA e 2,2 x 10-4 W/m2 de UVB. A quantidade de UVB remanescente é desprezível, de forma
que o tratamento UVB- pode ser considerado equivalente a ausência deste tipo de radiação (0%
de UVB em relação à condição UVB++). A quantidade de UVA nos dois tratamentos de
exposição ao ultravioleta (UVB++ e UVB-) variou de 0,054 a 0,065W/m2. Os girinos foram
mantidos com um ciclo claro:escuro de 12h:12h realizado com o auxílio da lâmpada de
ultravioleta, o que corresponde a um dia com índice de ultravioleta (IUV) igual a 6 de UV solar.
As 12 horas de exposição de ultravioleta resultou em uma dose diária de 172,8J/m2 de UVB no
tratamento UVB++ e 9,5J/m2 no tratamento UVB-. As quantificações da emissão de radiação
ultravioleta por lâmpada de UV, assim como sua atenuação por meio de filmes de polietileno e
acetado, foram realizadas junto ao laboratório coordenado pelo Prof. Dr. Nicolau A. S.
Rodrigues, localizado no Instituto de Estudos Avançados (IEAV, São José dos Campos-SP),
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utilizando um espectrofotômetro Ocean Optics HR4000 (faixa de 195nm a 1100nm, resolução
1,5nm).
Os girinos de R. ornata foram mantidos em quatro tratamentos experimentais (duas
condições de UVB em duas temperaturas, ver síntese na Tabela 1) por 10 dias. Após este
período, os girinos mantidos a 26˚C completaram a metamorfose. Os girinos dos tratamentos no
frio (18˚C) desenvolveram-se mais lentamente e, portanto, foram mantidos nas condições de
exposição ao UVB por 10 dias adicionais (totalizando 20 dias de exposição). Girinos mortos ao
longo dos tratamentos experimentais foram quantificados para cálculo de taxa de sobrevivência
dos animais.

Tabela 1: Tratamentos experimentais manipulando condições de temperatura e incidência de
UVB.
Tratamento
Frio/UVB++ Frio/UVB- Quente/UVB++ Quente/UVB18˚C
18˚C
26˚C
26˚C
Temperatura
0
100
0
100
% de UVB

Desempenho Locomotor
O desempenho locomotor durante a natação foi quantificado após 10 e 20 dias de
exposição de UVB. Os testes realizados após 10 dias do início do tratamento foram realizados
nas duas temperaturas (18˚C e 26˚C), e os testes após 20 dias de exposição foram realizados
somente a 18˚C, dado que girinos mantidos a 26oC já haviam completado a metamorfose. Dez
indivíduos de cada tratamento experimental foram recolhidos aleatoriamente e colocados em
aquários preenchidos com 2 cm de altura de água na mesma temperatura de seu respectivo
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tratamento experimental. Os testes foram filmados com vista superior a 120 quadros/s utilizando
uma câmera Canon modelo SX50 HS. Os indivíduos foram estimulados para natação pelo
experimentador mediante a imersão de um peso de chumbo próximo a cauda do girino.
Os vídeos foram posteriormente digitalizados para quantificação do desempenho por
meio do Programa Tracker, versão 4.82. A seleção dos vídeos para digitalização baseou-se na
qualidade do deslocamento registrado. Foram digitalizados vídeos nos quais os indivíduos
nadaram em linha reta, sem encostar nas laterais do aquário, e iniciando o movimento com a
manobra "C-start". Esse tipo de manobra é definido pela curvatura do corpo do indivíduo em
forma de "C" no início da natação, que resulta em propulsão do indivíduo para frente (Wilson &
Franklin, 1999; Hoff & Wassersug, 2000). É uma manobra comumente utilizada na fuga de
predadores (van Uitregt et al., 2007). Os vídeos selecionados foram digitalizados do início ao
fim do movimento do girino. A partir desses dados, foi calculado o terceiro quartil da velocidade
e da aceleração, as 25% maiores velocidades e acelerações durante a natação, para cada vídeo.
No final de cada teste de locomoção, os girinos testados foram mortos por sobredose anestésica,
sendo fixados em formol 15% e álcool 70% (na proporção 1:1), e tombados na Coleção
Herpetológica de Ribeirão Preto (CHRP/USP). Todos os testes envolvendo animais vivos foram
aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/USP), conforme protocolo no
12.1.149.53.9, certificado em 12/04/2012.

Morfometria
Após fixados, os girinos utilizados nos testes de desempenho locomotor foram
fotografados com escala para obtenção de medidas morfológicas (comprimento do corpo e da
cauda, Figura 1). As imagens digitais foram obtidas em máquina fotográfica Canon modelo
SX50 HS. A partir das imagens, o comprimento do corpo e da cauda de cada indivíduo foram
medidos por meio do Programa Image J, versão 1.46r.
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cauda

corpo

total
Figura 1: Medidas morfológicas (comprimento do corpo, da cauda e comprimento total) obtidas
em imagens digitais dos girinos de Rhinella ornata testados em diferentes tratamentos de UV e
temperatura. Imagem modificada de Rossa-Feres & Nomura, 2006.

Análises estatísticas
Os dados de sobrevivência, morfometria e desempenho locomotor dos girinos de R.
ornata foram comparados entre tratamentos após 10 e 20 dias (este último, apenas para 18oC) de
exposição ao UVB em diferentes temperaturas experimentais. Os dados de girinos
desenvolvendo-se na presença e na ausência de UVB foram comparados entre si em cada
temperatura de tratamento. Tratamentos realizados em diferentes temperaturas (26oC e 18oC)
não foram comparados porque os girinos mantidos a 26oC desenvolveram-se mais rapidamente,
resultando em diferenças nos estágios de desenvolvimento atingidos após 10 e 20 dias de
tratamento.
Dados de mortalidade de indivíduos coletados ao longo de 10 e 20 dias de exposição ao
UVB em diferentes temperaturas foram utilizados para construção de uma curva de
sobrevivência no Programa GraphPad Prism 5, usando a estimativa de Kaplan-Meier. As curvas
de sobrevivência dos tratamentos de exposição ao UVB foram comparadas em cada temperatura
utilizando o teste Log-rank.
As medidas morfológicas do comprimento do corpo e da cauda foram corrigidas de
alometria por meio de regressões dessas variáveis contra o comprimento total dos girinos
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(Standard Major Axis Regression). Em seguida, foram realizadas ANOVAS utilizando os
resíduos obtidos por meio das regressões, com o objetivo de comparar, dentro de cada
temperatura, os efeitos dos dois níveis de exposição ao UVB sobre a morfologia. Essas análises
foram realizadas no Programa R (versão 3.0.2, com RStudio versão 0.97.551), usando os pacotes
smatr, versão 3.4-3 (Warton et al., 2012), e car, versão 2.0-20 (Fox & Weisberg, 2011).
O desempenho locomotor dos girinos foi analisado utilizando os terceiros quartis da
velocidade e da aceleração obtidos a partir da digitalização dos testes de natação dos girinos. O
terceiro quartil foi utilizado nas análises por representar os 25% maiores valores de velocidade
e aceleração durante o desempenho locomotor. Os dados de velocidade e aceleração foram
comparados entre indivíduos mantidos na presença (UVB++) e na ausência (UVB-) de radiação
ultravioleta em cada temperatura experimental por meio de ANOVAS implementadas no
Programa R com o pacote plyr, versão 1.8.1 (Wickham, 2011).
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1.6 Resultados
Os resultados obtidos no presente capítulo sugerem que girinos de Rhinella ornata são
sensíveis à exposição ao ultravioleta, e corroboram a hipótese de que temperaturas mais baixas
maximizam os efeitos negativos causados pela exposição ao UVB. Os parâmetros inferidos
durante 10 e 20 dias de exposição ao UVB, assim como os respectivos resultados das análises
estatísticas (Tabelas 2, 3, 4, 5 e 6) são detalhados na presente seção, a qual é dividida em subitens
para facilitar a compreensão do leitor. Primeiramente, são apresentados os resultados referentes
à sobrevivência, morfometria e desempenho locomotor nos 10 primeiros dias de exposição ao
UVB nas duas temperaturas (18oC e 26oC). A seguir são apresentados os resultados referentes
aos mesmos parâmetros para os girinos que foram expostos ao ultravioleta por 10 dias (18oC,
totalizando 20 dias de tratamento).

Tabela 2: Sobrevivência dos indivíduos de R. ornata em dois tratamentos de exposição ao UVB
(UVB++ e UVB-), após 10 dias e 20 dias de exposição a 18˚C. Valores de suporte estatístico (P)
dos testes de Log-rank Test resultantes das comparações entre os tratamentos de níveis de
exposição ao UVB a 18˚C também são apresentados, com valores estatisticamente significantes
destacados em negrito.
18oC/UVB++ 18oC /UVBP
Após 10 dias

51,5%

98,5%

<0,0001

Após 20 dias

50%

97,5%

<0,0001

Tabela 3: Sobrevivência dos indivíduos de R. ornata em dois tratamentos de exposição ao UVB
(UVB++ e UVB-), após 10 dias de exposição a 26˚C. Valores de suporte estatístico (P) dos testes
de Log-rank Test resultantes das comparações entre os tratamentos de níveis de exposição ao
UVB a 26˚C também são apresentados.
26oC /UVB++
26oC /UVBP
Após 10 dias

91%

94%

0,389
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Tabela 4: Médias (± desvio padrão) das variáveis de morfologia e desempenho locomotor
medidas em girinos de R. ornata em dois tratamentos de exposição ao UVB (UVB++ e UVB-)
a 18˚C após 10 dias de exposição. Resultados estatísticos resultantes das comparações entre
níveis de exposição ao UVB a 18˚C também são apresentados.
18oC/UVB++ 18oC /UVBF
P
Comprimento do corpo (cm)

8,39 ± 0,78

8,09 ± 1,04

1,788

0,198

Comprimento da cauda (cm)

15,29 ± 1,41

14,06 ± 2,20

0,908

0,353

Velocidade (3˚Quartil) (cm/s)

3,63 ± 2,14

4,41 ± 1,75

0,369

0,563

Aceleração (3˚Quartil) (cm/s²)

11,3 ± 2,97

10,60 ± 7,65

0,029

0,869

Valores de suporte estatístico (F e P) dos testes de Standard Major Axis Regression
(comprimento do corpo e da cauda) e ANOVAS (velocidade e aceleração).

Tabela 5: Médias (± desvio padrão) das variáveis de morfologia e desempenho locomotor
medidas em girinos de R. ornata em dois tratamentos de exposição ao UVB (UVB++ e UVB-)
a 26˚C após 10 dias de exposição. Resultados estatísticos resultantes das comparações entre
níveis de exposição ao UVB a 26˚C também são apresentados, com valores estatisticamente
significantes destacados em negrito.
26oC /UVB++
26oC /UVBF
P
Comprimento do corpo (cm)

9,10 ± 0,55

9,39 ± 0,80

4,049

0,059

Comprimento da cauda (cm)

16,69 ± 1,03

16,53 ± 1,86

4,540

0,047

Velocidade (3˚Quartil) (cm/s)

16,08 ± 5,61

9,93 ± 4,89

4,093

0,706

Aceleração (3˚Quartil) (cm/s²)

45,73 ± 30,48

16,50 ± 8,43

5,130

0,047

Valores de suporte estatístico (F e P) dos testes de Standard Major Axis Regression
(comprimento do corpo e da cauda) e ANOVAS (velocidade e aceleração).
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Tabela 6: Médias (± desvio padrão) das variáveis de morfologia e desempenho locomotor
comparadas entre girinos de R. ornata expostos a diferentes tratamentos de UVB (UVB++ e
UVB-) a 18˚C após 20 dias de exposição. Resultados estatísticos resultantes das comparações
entre níveis de exposição ao UVB a 18˚C também são apresentados, com valores estatisticamente
significantes destacados em negrito.
18oC /UVB++
18oC /UVBF
P
Comprimento do corpo (cm)

9,85 ± 1,06

9,51 ± 1,32

0,245

0,627

Comprimento da cauda (cm)

17,77 ± 2,07

17,32 ± 2,92

0,365

0,554

Velocidade (3˚Quartil) (cm/s)

7,17 ± 3,41

12,68 ± 1,28

11,430

0,001

Aceleração (3˚Quartil) (cm/s²)

14,17 ± 3,70

36,90 ± 14,39

11,710

0,009

Valores de suporte estatístico (F e P) dos testes de Standard Major Axis Regression
(comprimento do corpo e da cauda) e ANOVAS (velocidade e aceleração).

Resultados após 10 dias de tratamento experimental
Os resultados obtidos após 10 dias de tratamento demonstraram que a espécie Rhinella
ornata é sensível à exposição ao UVB em ambas temperaturas experimentais (18oC e 26oC).
Entretanto, as respostas à exposição ao UVB diferiram nas duas temperaturas. A exposição à
radiação UVB a 18oC produziu efeitos mais intensos, representados principalmente por uma
maior taxa de mortalidade de indivíduos expostos ao UVB do que os girinos da condição UVB(Tabela 2; Figura 2). Esse resultado decorre principalmente da queda brusca da curva de
sobrevivência dos indivíduos expostos ao UVB (UVB++) durante o 10˚ dia de tratamento, no
qual 48,5% dos girinos do tratamento morreram (Figura 2). Os girinos sobreviventes após 10
dias de manutenção a 18oC apresentaram morfologias equivalentes entre as duas intensidades de
exposição ao UVB (comprimento do corpo e da cauda, Tabela 4; Figuras 3 e 4,
respectivamente). Nessa temperatura, também não foi detectada variação no desempenho
locomotor entre os tratamentos de exposição ao UVB (velocidade e aceleração, Tabela 4;
Figuras 5 e 6, respectivamente).
Em contraste, a exposição ao UVB a 26oC não resultou em taxas elevadas de mortalidade
dos girinos (Tabela 3; Figura 7), mas foi identificada variação fenotípica em girinos expostos
ao UVB, os quais após 10 dias de exposição apresentaram caudas mais longas do que os
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indivíduos da condição UVB- (Tabela 5; Figura 9). A resposta morfológica detectada em
girinos expostos ao UVB pode ter influenciado o desempenho locomotor mensurado, dado que
os girinos expostos ao UVB a 26oC apresentaram maiores acelerações durante a natação, em
comparação com os indivíduos do tratamento de UVB- (Tabela 5; Figuras 10 e 11,
respectivamente). Em síntese, os tratamentos com duração de 10 dias demonstraram que o
ultravioleta-B em combinação com baixas temperaturas eleva a mortalidade em girinos de
Rhinella ornata, enquanto a exposição ao UVB em temperaturas mais elevadas altera o fenótipo
e resulta em girinos com caudas mais longas que têm melhor desempenho locomotor durante a
natação.
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Figura 2: Curva de sobrevivência de girinos de Rhinella ornata ao longo de 10 dias de exposição
ao UVB (UVB++) a 18˚C. Log-rank Test, P<0,0001. Roxo: girinos expostos ao UVB (UVB++);
cinza: girinos do tratamento UVB-.
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Figura 3: Relação entre o comprimento do corpo e o tamanho total em
girinos de Rhinella ornata após 10 dias de exposição ao UVB a 18˚C.
Standard Major Axis Regression, P>0.05. Roxo: girinos expostos ao UVB
(UVB++); cinza: girinos do tratamento UVB-.

Figura 4: Relação entre comprimento da cauda e o comprimento total de
girinos de Rhinella ornata após 10 dias de exposição ao UVB a 18˚C.
Standard Major Axis Regression, P>0.05. Roxo: girinos expostos ao UVB
(UVB++); cinza: girinos do tratamento UVB-.
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Figura 5: Terceiro quartil (25%) superior das velocidades durante os testes de desempenho
locomotor em girinos de Rhinella ornata após 10 dias de exposição ao UVB a 18˚C. ANOVA,
P>0,05.

Figura 6: Terceiro quartil (25%) superior das acelerações durante os testes de desempenho
locomotor em girinos de Rhinella ornata após 10 dias de exposição ao UVB a 18˚C. ANOVA,
P>0,05.
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Figura 7: Curva de sobrevivência de girinos de Rhinella ornata ao longo de 10 dias de exposição
ao UVB a 26˚C. Log-rank Test, P>0.05. Roxo: girinos expostos ao UVB (UVB++); cinza: girinos
do tratamento UVB-.
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Figura 8: Relação entre o comprimento do corpo e o comprimento total
em girinos de Rhinella ornata após 10 dias de exposição ao UVB a 26˚C.
Standard Major Axis Regression, P>0.05. Roxo: girinos expostos ao UVB
(UVB++); cinza: girinos do tratamento UVB-.

Figura 9: Relação entre o comprimento da cauda e o comprimento total
em girinos de Rhinella ornata após 10 dias de exposição ao UVB a 26˚C.
Standard Major Axis Regression, P<0,05. Roxo: girinos expostos ao UVB
(UVB++); cinza: girinos do tratamento UVB-.
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Figura 10: Terceiro quartil (25%) superior das velocidades durante os testes de
desempenho locomotor em girinos de Rhinella ornata após 10 dias de exposição ao UVB a 26˚C.
ANOVA, P>0,05.

Figura 11: Terceiro quartil (25%) superior das acelerações durante os testes de
desempenho locomotor em girinos de Rhinella ornata após 10 dias de exposição ao UVB a 26˚C.
ANOVA, P<0,05.
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Resultados após 20 dias de tratamento experimental
Os girinos expostos a diferentes intensidades de radiação UVB a 18˚C apresentaram taxas
de desenvolvimento reduzidas e, portanto, não concluíram metamorfose nos primeiros 10 dias
de tratamento. Consequentemente, os mesmos foram expostos aos tratamentos com UVB por 10
dias adicionais, totalizando 20 dias de exposição. Os resultados apresentados nessa seção
referem-se apenas aos tratamentos de exposição ao UVB realizados a 18oC, e avaliam a taxa de
sobrevivência e possíveis variações na morfologia e desempenho no intervalo de 20 dias de
tratamento. A comparação entre os dois tratamentos de exposição ao UVB (UVB++ e UVB-) a
18oC sugeriram elevada taxa de mortalidade em girinos expostos ao UVB (Tabela 2; Figura
12). Esse resultado foi afetado principalmente pela mortalidade nos 10 primeiros dias de
exposição, e nos 10 dias subsequentes a curva de sobrevivência se estabilizou com
aproximadamente 50% dos indivíduos (Figura 12). Os girinos do tratamento UVB++ não
diferiram morfologicamente dos indivíduos do tratamento UVB- quanto ao comprimento do
corpo e da cauda (Tabela 6; Figura 13 e 14, respectivamente). Apesar da ausência de variação
morfológica entre os tratamentos, os girinos expostos ao UVB apresentaram redução nas
velocidades e acelerações (Tabela 6; Figura 15 e 16, respectivamente) de natação, em
comparação com os indivíduos do tratamento UVB-. A exposição a diferentes níveis de UVB
por 20 dias a 18oC sugeriu, portanto, que a combinação do ultravioleta com baixas temperaturas
afeta negativamente o desempenho locomotor exibido durante a natação (Tabela 6 e Figuras 15
e 16).
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Figura 12: Curva de sobrevivência de girinos de Rhinella ornata ao longo de 20 dias de
exposição ao UVB a 18˚C. Log-rank Test, P<0,0001. Roxo: girinos expostos ao UVB (UVB++);
cinza: girinos do tratamento UVB-.

Figura 13: Relação entre o comprimento do corpo e o comprimento total
em girinos de Rhinella ornata após 20 dias de exposição ao UVB a 18˚C.
Standard Major Axis Regression, P>0,05. Roxo: girinos expostos ao UVB
(UVB++); cinza: girinos do tratamento UVB-.
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Figura 14: Relação entre o comprimento da cauda e o comprimento total
em girinos de Rhinella ornata após 20 dias de exposição ao UVB a 18˚C.
Standard Major Axis Regression, P>0,05. Roxo: girinos expostos ao UVB
(UVB++); cinza: girinos do tratamento UVB-.

Figura 15: Terceiro quartil (25%) superior das velocidades durante os testes de desempenho
locomotor em girinos de Rhinella ornata após 20 dias de exposição ao UVB a 18˚C. ANOVA,
P<0,05.
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Figura 16: Terceiro quartil (25%) superior das acelerações durante os testes de desempenho
locomotor em girinos de Rhinella ornata após 20 dias de exposição ao UVB a 18˚C. ANOVA,
P<0,05.
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1.7 Discussão
Os resultados obtidos no presente capítulo sugerem que os efeitos da exposição ao
ultravioleta (UVB) são mais danosos em baixas temperaturas. Especificamente, girinos a 18˚C
expostos à radiação UVB durante seu desenvolvimento apresentam altas taxas de mortalidades
(quase 50% de girinos mortos ao longo dos 10 dias de tratamento). Girinos mantidos a 18˚C que
foram expostos ao UVB por 20 dias apresentaram, além de elevada mortalidade, redução nas
velocidades e acelerações durante a natação. Esses resultados corroboram a hipótese testada no
presente estudo, a qual previa um prejuízo maior na condição de exposição ao UVB a 18˚C,
inferido a partir de elevada mortalidade e desempenho locomotor reduzido. Ressalta-se,
entretanto, que não foram detectadas variações morfológicas em girinos expostos ao UVB a
18˚C, uma das predições derivadas da hipótese postulada.
A alta taxa de mortalidade desencadeada pela exposição ao UVB aparentemente
relaciona-se com a temperatura de tratamento, e poderia ser explicada por uma redução
fisiológica em temperaturas frias da capacidade dos girinos no reparo de danos causados pelo
UVB. A redução da atividade de enzimas de reparo em baixas temperaturas (Searle et al., 2010;
van Uitregt et al., 2007), afeta diretamente processos de transcrição e tradução, podendo causar
mutações e morte celular (Blaustein et al., 2003). Nesse cenário, análises adicionais com base
em testes de quantificação de dano no DNA podem contribuir para o conhecimento da quantidade
de acúmulo de fotoprodutos no DNA em decorrência da redução da atividade de reparo em
baixas temperaturas.
Baixas temperaturas podem influenciar o comportamento dos girinos, diminuindo os
níveis de atividade exibidos pelas larvas (Searle et al., 2010) e afetando seu desempenho
locomotor durante o natação. A diminuição dos níveis de atividade e desempenho locomotor
pode contribuir para a prevenção de predadores por reduzir a detecção de presas (Walker et al.,
2005; Werner & Anholt, 1993). Entretanto, um indivíduo letárgico, com baixa atividade e
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desempenho locomotor reduzido, pode também ser incapaz de escapar de predadores (Searle et
al., 2010). Esse efeito subletal pode indiretamente elevar a mortalidade em ambientes naturais e
portanto reduzir o tamanho de uma população (Searle et al., 2010; van Uitregt et al., 2007).
Enquanto, a exposição ao UVB em baixas temperaturas eleva a mortalidade de girinos, os
indivíduos sobreviventes podem também apresentar uma capacidade reduzida de resposta a
estresses ambientais (Searle et al., 2010), porque estão debilitados pelos efeitos subletais do
UVB. Indivíduos debilitados em decorrência dos efeitos subletais do UVB poderiam ainda exibir
sistema imune fraco e elevada sensibilidade a patógenos (fungos) e poluentes (Bancroft et al.,
2008; Garcia et al., 2006; Kiesecker & Blaustein, 1995; Searle et al., 2010).
As taxas de sobrevivência de girinos expostos ao UVB (UVB++) por 10 dias a 26˚C não
diferiram em relação aos indivíduos do tratamento UVB-. Entretanto, esses girinos do tratamento
UVB++ a 26oC apresentaram uma mudança fenotípica representada pelo aumento do
comprimento da cauda. A exposição ao UVB pode afetar alometricamente o crescimento dos
girinos, resultando em um crescimento maior da cauda de animais expostos ao UVB a 26˚C. O
aumento no comprimento da cauda, por sua vez, parece afetar o desempenho locomotor dos
animais expostos ao UVB. A cauda auxilia na propulsão durante a natação, contribuindo para o
aumento da velocidade e da aceleração destes animais durante o deslocamento. Alterações
morfológicas (nesse estudo representadas por caudas mais longas) seriam mais frequentemente
interpretadas como respostas plásticas ao stress desencadeado pela exposição ao UVB durante o
desenvolvimento. Entretanto, a implicação funcional (aumento das acelerações durante a
natação) desta morfologia caracterizada por uma cauda longa contrapõe-se à interpretação
frequentemente negativa da exposição a níveis elevados de radiação UVB(Belden & Blaustein,
2002; Blaustein et al., 2003; Bruggeman et al., 1998; Han et al., 2007; Hatch & Blaustein, 2000;
Kats et al., 2000; Pahkala et al., 2000; Pahkala et al., 2003; Romansic et al., 2009; Weyrauch &
Grubb, 2006).
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A plasticidade fenotípica da cauda durante o desenvolvimento é mais comum em larvas
de Anura do que em outros vertebrados, pois girinos não possuem tecido ósseo na cauda (Hoff
& Wassersug, 2000). Sendo assim, mudanças na forma geral da cauda de um girino não
presumem alterações em estruturas ósseas (Hoff & Wassersug, 2000). A alteração da morfologia
da cauda também foi reportada em girinos expostos a outros tipos de stress ambientais, como
exposição a predadores (Hoff & Wassersug, 2000; Mc Collum & Leimberger, 1997;Van Buskirk
et al., 2003). Girinos expostos a predadores exibem caudas mais longas e corpo mais curto, e são
mais rápidos durante a natação (Dayton et al., 2005). Caudas mais longas podem ser
consideradas uma vantagem na fuga de predadores porque essa variação morfológica é
fortemente correlacionada com a capacidade de natação dos girinos (Dayton et al., 2005). Outra
hipótese de vantagem do fenótipo caracterizado por uma cauda longa respalda-se no papel dessa
estrutura como ‘isca’ para desviar ataques predatórios de estruturas mais vulneráveis, como
cabeça e corpo, em direção à cauda (Van Bruskirk et al., 2003). Caudas compridas têm maior
probabilidade de receber ataques predatórios, dado que a cauda é proporcionalmente mais longa
em comparação com o restante do corpo (Van Bruskirk et al., 2003). Em síntese, a exposição ao
UVB a 26˚C resultou em um fenótipo menos susceptível à predação e mais apto à fuga de
predadores, por ser mais rápido em comparação com o fenótipo de girinos mantidos em
temperatura elevada em níveis desprezíveis de exposição à radiação UVB (UVB-), resultando
consequentemente em girinos com maior probabilidade de sobrevivência em ambientes naturais.
Os resultados desse primeiro capítulo sugerem que a interação entre os parâmetros
ambientais radiação ultravioleta (UVB) e temperatura pode ser considerada sinergética: a
combinação entre estas duas variáveis produz um efeito diferente ou maior do que seus
respectivos efeitos individuais. Nesse capítulo foi demostrado que a exposição ao UVB no frio
afeta a sobrevivência e pode reduzir o desempenho locomotor (menores velocidades e
acelerações) durante a natação. A alta mortalidade pode ser explicada por efeitos da temperatura
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de tratamento, uma vez que a atividade de enzimas de reparo de dano ao DNA é reduzida em
baixas temperaturas, afetando processos de transcrição e tradução do DNA, e podendo causar
mutações e morte celular. A baixa temperatura pode também reduzir o desempenho locomotor,
expondo os girinos a maiores riscos de predação e afetando a sobrevivência destes animais no
ambiente natural. Em contraste, a exposição ao UVB em temperatura mais elevada não afeta as
taxas de sobrevivência, mas os girinos expostos ao UVB a 26˚C diferem morfologicamente
(apresentam caudas mais longas) e deslocam-se mais rapidamente (possuem maiores acelerações
durante a natação) em comparação com indivíduos do tratamento UVB- nessa mesma
temperatura. Esse resultado pode refletir uma resposta plástica ao stress causado pelo UVB em
conjunto com a temperatura, gerando indivíduos com um fenótipo menos susceptível à predação
e mais apto à fuga de predadores, por ser mais rápido em comparação com o fenótipo de girinos
mantidos na mesma temperatura e na ausência de UVB. Sendo assim, a combinação das variáveis
UVB e temperatura elevada resulta em girinos com maior probabilidade de sobrevivência em
ambientes naturais, o que contrasta com as predições negativas dos efeitos da redução da camada
de ozônio em um cenário de aquecimento global.
O efeito sinergético do UVB e da temperatura durante o desenvolvimento de girinos
sugere que populações de anfíbios sensíveis ao UVB e que vivem em locais com temperaturas
frias provavelmente enfrentarão efeitos intensificados da exposição ao UVB, como a espécie
amplamente distribuída Rhinella ornata, que se reproduz durante o inverno no Hemisfério Sul.
Os resultados do presente capítulo contribuem para avaliações do declínio populacional de
anfíbios, com foco particular para locais de maiores altitudes, caracterizados por alta intensidade
de radiação UVB e baixas temperaturas, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de
conservação.
No entanto, em um cenário de aquecimento global os efeitos causados pelo UVB podem
ser compensados por uma elevação das temperaturas ambientais. Os resultados do presente
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capítulo demonstram que a combinação das variáveis UVB e temperatura elevada resulta em
fenótipo que possivelmente apresentam maior probabilidade de sobrevivência em ambientes
naturais.
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Apêndice
Efeito da exposição ao UVB sobre o crescimento de girinos de Dendropsophus
minutus (Anura: Hylidae)
O presente apêndice descreve um estudo complementar que avaliou o efeito da interação
entre exposição ao ultravioleta-B (UVB) e a temperatura ambiental durante o desenvolvimento
de girinos em uma espécie adicional de Anura. O estudo em questão foi realizado com a espécie
Dendropsophus minutus. Essa espécie é extremamente comum na América do Sul, ocorrendo do
nível do mar até acima de 1000m de altitude, e é encontrada em muitas regiões no Brasil (Silvano
et al., 2010). Dendropsophus minutus habita normalmente florestas tropicais úmidas (incluindo
clareiras), bordas de matas e pântanos (Silvano et al., 2010), mas também pode ser encontrada
em ambientes modificados por ação antrópica (Silvano et al., 2010). Sua reprodução no Brasil
ocorre em corpos d’água temporários, entre dezembro e janeiro; os ovos são depositados em
vegetações aquáticas e os girinos se desenvolvem na água (Silvano et al., 2010).
Durante uma viagem de coleta realizada em fevereiro de 2013 na Estação Ecológica de
Jataí (Luís Antônio – SP) foi capturado um casal de Dendropsophus minutus em amplexo. O
casal e a desova associada foram transportados para o Laboratório de Evolução em Tetrapoda
(LET-FFCLRP/USP), em Ribeirão Preto (SP). Os girinos da desova transportada (N=20) foram
submetidos ao tratamento experimental com exposição controlada ao UVB (UVB++ e UVB-,
conforme descrito na seção 1.5 de Material e Métodos do presente capítulo) para investigação
dos efeitos da radiação sobre o crescimento dos animais. O número reduzido de girinos apenas
permitiu a investigação dos efeitos da exposição ao UVB durante o desenvolvimento larval de
D. minutus em baixa temperatura (18oC). A hipótese testada previu taxas elevadas de mortalidade
e taxas de crescimento reduzidas nos girinos expostos ao UVB (UVB++) em comparação com
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indivíduos mantidos na mesma temperatura mas expostos a níveis desprezíveis de UVB (UVB). Essa hipótese foi testada com a exposição dos girinos de D. minutus nas duas condições de
UVB (UVB++ e UVB-) a 18˚C. As condições de UVB foram estabelecidas seguindo protocolo
descrito em “Condições de Tratamento: temperatura e exposição ao UVB” nesse Capítulo 1. Os
girinos foram mantidos nos tratamentos experimentais por 33 dias. O número de indivíduos que
morreram ao longo do tratamento foi quantificado para posterior cálculo das taxas de
sobrevivência nos dois tratamentos (UVB++ e UVB-, Figura 1).
Medidas morfológicas foram obtidas antes do início da exposição, após os primeiros 10
dias de exposição, e no final do tratamento. Especificamente, foram medidos: comprimentos do
corpo e da cauda e comprimento total (Figura 2). As relações entre o comprimento do corpo e
comprimento total antes do tratamento experimental foram calculadas (Figura 3A), e
comparadas com as relações após os primeiros 10 dias de exposição ao UVB (Figura 3B), e no
final do tratamento (Figura 3C) a 18°C. O mesmo cálculo foi realizado para a relação entre o
comprimento da cauda e comprimento total (Figura 4A, 4B e 4C).
Os resultados obtidos sugerem que a exposição prolongada à radiação UVB a 18oC reduz
a taxa de sobrevivência em girinos de D. minutus (Figura 1, Long-Rank Test implementado no
programa Statistica, P=0,0165). A exposição ao UVB++ não afetou o crescimento dos
indivíduos durante o tratamento (Figuras 3 e 4, Standard Major Axis Regression implementado
no Programa R, P>0,05). Esses resultados corroboram o padrão identificado na espécie Rhinella
ornata, descrito no Capítulo 1. A elevada mortalidade observada pode refletir os efeitos da
temperatura experimental, pois o frio pode reduzir a atividade de enzimas de reparo ao dano no
DNA, resultando na formação de fotoprodutos derivados da exposição à radiação UVB que
podem causar mutações e morte celular (Blaustein et al., 2003; Pang & Hays, 1991; Searle et al.,
2010; van Uitregt et al., 2007). A exposição de girinos de D. minutus ao UVB no frio parece
mais letal, sugerindo que populações dessa espécie que habitam localidades de altitude, as quais
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apresentam maior intensidade de radiação UVB e menor temperatura, podem enfrentar maior
risco de elevação nas taxas de mortalidade em cenários naturais que refletem as condições de
UVB e temperatura utilizadas nos tratamentos experimentais desse estudo.

11
Figura 1: Curva de sobrevivência de Dendropsophus minutus ao longo do período de exposição
ao UVB a 18°C (Long-Rank Test, P=0,0165). Azul: girinos expostos ao UVB++; vermelho:
girinos do tratamento UVB-.

Figura 2: Medidas morfológicas (comprimentos do corpo e da cauda e comprimento total)
realizadas antes da exposição ao UVB, após 10 dias de tratamento, e no final do período de
exposição (após 33 dias). Imagem modificada a partir de Rossa-Feres & Nomura, 2006.
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Figura 3: Relações entre comprimento do corpo e comprimento total, antes do tratamento (A),
após os primeiros 10 dias de exposição ao UVB (B), e no final do tratamento (C) a 18°C
(Standard Major Axis Regression, P>0,05). Azul: girinos expostos ao UVB++; vermelho: girinos
do tratamento UVB-.

Figura 4: Relação entre o comprimento da cauda e o comprimento total, antes do tratamento
(A), nos primeiros 10 dias de exposição (B), e ao final do tratamento (C) a 18°C (Programa: R,
Standard Major Axis Regression, P>0,05). Azul: girinos expostos ao UVB++; vermelho: girinos
do tratamento UVB-.
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Capítulo 2

Efeitos da exposição ao ultravioleta-B em diferentes temperaturas em girinos
de Lithobates catesbeianus (Anura: Ranidae): um enfoque molecular

48

2.1 Resumo
O aumento da incidência de radiação ultravioleta-B (UVB) na superfície terrestre, em associação
a outros estressores desencadeados por mudanças climáticas, pode representar uma das maiores
ameaças para a perda de biodiversidade dos anfíbios, dada a sensibilidade desses animais a taxas
aceleradas de mudanças em condições ambientais. Alguns parâmetros ambientais podem atuar
de forma sinérgica com a exposição ao UVB, agravando as sequelas negativas sobre populações
de anfíbios. A exposição ao UVB é potencialmente prejudicial para esses animais e pode afetar
sua sobrevivência, alterar seu crescimento, induzir má-formação morfológica, e induzir tanto
danos no DNA quanto morte celular. A radiação UVB age diretamente nas células animais e
possui efeito genotóxico, resultando na formação de fotoprodutos. Os danos causados no DNA
pela exposição ao UVB afetam processos de transcrição e replicação, e podem causar mutações
e morte celular. Os efeitos genotóxicos causados pela exposição ao UVB podem ser modulados
pela temperatura ambiental, uma vez que baixas temperaturas podem reduzir a atividade de
enzimas envolvidas no reparo de fotoprodutos. O presente capítulo investigou os efeitos
genotóxicos causados pela exposição ao UVB em diferentes temperaturas (18oC e 26oC) durante
o desenvolvimento larval de uma espécie de cativeiro, Lithobates catesbeianus (Rã Touro). Por
ser um capítulo focado no dano causado ao DNA pela exposição ao UVB, esse estudo incorpora
uma nova dimensão (molecular) à presente dissertação. A exposição ao UVB resultou em alta
quantidade de dano no DNA em girinos mantidos a 18oC quanto nos animais que se
desenvolveram a 26oC. Os resultados sugerem que a temperatura ambiental pode modular a
eficiência de mecanismos de reparo em girinos expostos ao UVB, uma vez que a menor atividade
de reparo em baixas temperaturas pode resultar no acúmulo de danos no DNA a longo prazo. Em
síntese, o UVB e a temperatura atuam de forma sinergética, sendo os efeitos genotóxicos
provocados pela exposição ao UVB maximizados no frio. Ambientes mais frios e com alta
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incidência de radiação UVB, como locais de maior altitude, podem portanto representar
ambientes mais desafiadores para o desenvolvimento de girinos.
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2.2 Abstract
The increased incidence of ultraviolet-B (UVB) on Earth’s surface, combined with other
stressors triggered by climate change, may represent major threat to amphibians’ diversity, due
to the sensibility of these animals to accelerated rates of environmental change. Some of these
environmental stressors may also interact synergistically with UVB, incrementing negative
effects on amphibian population. Exposition to UVB is potentially harmful to animals and may
affect survival and growth, induce morphological malformation, and lead both to DNA damage
and to cell death. UVB radiation acts directly on animal cells and causes genotoxic effects by
inducing photoproducts. These damages in DNA affect transcription and replication, and may
cause mutation and cell death. Temperature may modulate the magnitude of UVB genotoxic
effects, as lower temperatures likely reduce enzyme activity involved in photoproducts’ repair.
The present study investigated genotoxic effects induced by exposure to UVB at different
temperatures (18oC e 26oC) during larval development of a captive frog species, Lithobates
catesbeianus (American Bullfrog). Our results show that tadpoles exposed to UVB presented
high amount of DNA damage when maintained both at 18oC and at 26oC. Temperature likely
influences repair mechanisms in tadpoles exposed to UVB, as a reduced repair activity at low
temperatures may lead to accumulation of DNA damage in a long term. In conclusion, UVB and
temperature act synergistically, and UVB genotoxic effects are maximized at low temperature.
Thus, a cold environment with increased incidence of UVB, as expected at high altitude regions,
might be challenging for tadpoles’ development.
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2.3 Introdução
A redução da camada de ozônio registrada nos últimos 40 anos parece ter sido catalisada
principalmente pela emissão na atmosfera de clorofluorocarbonos (CFC) e compostos
bromofluorocarbonos (BFC) resultante de ação antrópica (Crutzen, 1992; Kerr & McElroy,
1993). A diminuição da coluna total de ozônio implica em um aumento da intensidade de
radiação ultravioleta (UV) que atinge a superfície da Terra (Kerr & McElroy, 1993; McKenzie
et al., 2003). A radiação ultravioleta (UV) corresponde a uma pequena parcela do espectro solar
e em níveis elevados representa uma ameaça para a maioria dos animais viventes. A radiação
UV é dividida em três tipos: UVA, UVB e UVC. A radiação UVC (100-280nm) não é
considerada ecologicamente relevante por ser totalmente absorvida pelo oxigênio e ozônio da
atmosfera da Terra. Os tipos UVB (280-315nm) e UVA (315-400nm) podem afetar
negativamente a biota, mesmo que grande parte do UVB seja filtrado pela camada de ozônio. Os
efeitos adversos relacionados à radiação solar sobre os organismos são majoritariamente
atribuídos ao UVB, pois esse comprimento de onda é facilmente absorvido pelas células animais
(Belden & Blaustein, 2002; Yagura et al., 2011). O UVA tem um impacto menos prejudicial aos
animais que o UVB uma vez que este comprimento de onda não é absorvido de forma eficiente
pelas células animais (Blaustein et al., 2003; Yagura et al., 2011).
A exposição a níveis elevados de ultravioleta-B (UVB) pode resultar em diversas
sequelas em anfíbios, aumentando por exemplo suas taxas de mortalidade (Alton et al., 2010;
Blaustein et al., 1997;. Blaustein et al., 1998; Tietge et al., 2001), alterando seu crescimento e
desenvolvimento (Ankley et al., 2002; Bancroft et al., 2008), tornando-os mais susceptíveis à
predação (Alton et al., 2011; Searle et al., 2010), induzindo má-formação morfológica durante
seu desenvolvimento (Ankley et al., 2000, 2002; Blaustein et al., 1997), e elevando taxas de
dano no DNA (Blaustein & Belden, 2003). Por esses motivos, o aumento da incidência de
radiação UVB, em conjunto com outros fatores relacionados a mudanças climáticas
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desencadeadas pelo aquecimento global, pode representar uma das maiores ameaças à
biodiversidade dos anfíbios em razão da sensibilidade desses animais a taxas aceleradas de
mudanças em parâmetros ambientais (Alford & Richards, 1999; Blaustein, 1994; Blaustein et
al., 1994; Carey & Alexander, 2003).
A sensibilidade dos anfíbios ao UVB pode variar entre espécies e entre estágios
ontogenéticos de desenvolvimento (Bancroft et al., 2008; Blaustein et al., 1998; Blaustein et al.,
2003; Blaustein & Kiesecker, 2002; Kiesecker et al., 2001). Apesar da maioria das espécies de
anfíbios serem noturnos durante a fase adulta, embriões e larvas podem estar expostos à
incidência de UVB durante o período diurno. Nesses estágios de desenvolvimento, entretanto,
os animais possuem melanina em várias intensidades e este pigmento absorve a radiação UVB,
protegendo-os contra os efeitos negativos da exposição ao UVB (Horne & Dunson, 1995; Licht,
2003; Licht & Grant, 1997). Também existem fatores abióticos que protegem os anfíbios contra
os impactos da exposição ao UVB, dentre os quais destacam-se elevação da turbidez da água
mediada por níveis de carbono orgânico dissolvido (DOC) e atenuação da passagem de UVB em
maiores profundidades do corpo d'água (Licht, 2003; Licht & Grant, 1997). Apesar das defesas
que fatores bióticos e abióticos conferem aos anfíbios contra a exposição a níveis excessivos de
UVB, uma parcela desta radiação ainda pode atingir o DNA de tecidos superficiais desses
animais. A radiação UVB é potencialmente danosa para as células e pode causar danos no DNA,
resultando na formação de fotoprodutos ou mesmo na morte celular (Yagura et al., 2011).
A radiação UVB age diretamente sobre as células dos organismos expostos, e a excitação
da molécula de DNA pelo UVB resulta em alterações que desencadeiam reações de dimerização
entre pirimidinas adjacentes, resultando na formação direta de fotoprodutos (Yagura et al.,
2011). Os principais produtos resultantes dessa reação fotoquímica são os dímeros de pirimidina
ciclobutano (CPDs) e os compostos pirimidina-[6,4]'-pirimidona (6-4PPs; Schuch et al., 2010).
Esses dois tipos de lesões são caracterizados por distorções na dupla hélice do DNA. O CPD é
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formado por ligações covalentes entre carbono-carbono de pirimidinas adjacentes. Já o 6-4PP
caracteriza-se pela formação de ligação covalente entre o carbono 6 de uma timina e o carbono
4 da timina adjacente (Cadet et al., 2012). O CPD é o principal fotoproduto induzido diretamente
pelo UVB, representando 75% destes danos causados no DNA, e também é o tipo de dano mais
prejudicial dessa reação por bloquear processos de transcrição e replicação do DNA, podendo
resultar em uma leitura inadequada do código genético e causar mutações e morte celular
(Blaustein et al., 2003; Sinha & Häder, 2002). Consequentemente, uma restrição de mecanismos
de reparo de DNA pode resultar em um acúmulo de danos no DNA induzidos pela exposição ao
UVB que pode ainda influenciar negativamente a fisiologia, morfologia e sobrevivência dos
organismos. As vias bioquímicas de reparo de DNA são indispensáveis na manutenção da
integridade do genoma removendo bases de DNA danificadas ou fragmentos curtos de
nucleotídeos contendo fotoprodutos induzidos pela exposição ao UVB (Yagura et al., 2011). Em
anfíbios, observa-se que mecanismos de remoção e reparo desses fotoprodutos são muito
eficientes e desempenham papel fundamental para um desenvolvimento individual canônico
(Blaustein & Belden, 2003).
Os efeitos genotóxicos resultantes da exposição ao UVB podem ser ainda modulados pela
ação sinergética com outros fatores ambientais, como a temperatura (van Uitregt et al., 2007;
Searle et al., 2010). Baixas temperaturas, por exemplo, podem maximizar sequelas negativas
decorrentes da exposição ao UVB em larvas de anfíbios (van Uitregt et al., 2007; Searle et al.,
2010) por restringirem a capacidade de reparo ao dano no DNA causado pelo UVB, limitada
pela baixa atividade das enzimas de reparo no frio (Searle et al., 2010). Consequentemente,
ambientes mais frios poderiam maximizar os efeitos negativos causados pela exposição ao UVB
de embriões e larvas de anfíbios ( Searle et al., 2010; van Uitregt et al., 2007). Esses estressores
ecológicos relacionados com as mudanças climáticas podem, então, agir em sinergia, produzindo
um efeito diferente ou maior do que seus respectivos efeitos individuas, o que potencialmente
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agravaria os impactos negativos de mudanças climáticas sobre as populações de anfíbios (Brook
et al., 2008).
O presente capítulo fundamenta-se nessa contextualização teórica apresentada e tem por
objetivo investigar os efeitos genotóxicos causados pela exposição ao UVB durante o
desenvolvimento larval de Lithobates catesbeianus, dado que os girinos aparentemente são mais
sensíveis ao UVB que os embriões (Bancroft et al., 2008). Este capítulo, infere a influência da
temperatura nos danos causados ao DNA pelo UVB, e avalia se esses dois estressores ecológicos
relacionados com as mudanças climáticas possuem um efeito sinergético, testando se baixas
temperaturas podem agravar os efeitos negativos relacionados ao dano no DNA causados pela
exposição de girinos ao longo de seu desenvolvimento ao UVB. O capítulo adiciona a dimensão
molecular à presente dissertação, apresentando dados de dano no DNA induzidos pela exposição
UVB em diferentes temperaturas ambientais.
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2.4 Objetivo e Hipótese
O presente capítulo investigou os efeitos genotóxicos causados pela exposição ao UVB
durante o desenvolvimento larval de Lithobates catesbeianus, incorporando simultaneamente a
influência da temperatura nos danos causados ao DNA por essa exposição. A quantificação do
dano no DNA causado pela exposição ao UVB em diferentes temperaturas permitiu o teste da
seguinte hipótese:

“A exposição ao UVB provoca danos no DNA tanto no frio como no quente e a exposição
ao UVB no frio representa a condição mais prejudicial ao desenvolvimento de girinos de L.
catesbeianus quanto ao dano no DNA causado pelo UVB.”

O racional subjacente à predição testada sustenta-se na expectativa de que temperaturas
baixas reduzem a atividade da enzima fotoliase, a qual é responsável pelo reparo do dano ao
DNA causado pelo UVB.
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2.5 Material e Métodos
Obtenção dos girinos
A quantidade de dano no DNA resultante da exposição ao ultravioleta-B em duas
condições experimentais de temperatura foi inferida utilizando-se girinos da espécie Lithobates
catesbeianus (Rã Touro). Essa espécie foi escolhida porque é criada em cativeiro, sendo possível
adquirir comercialmente girinos em estágios específicos de desenvolvimento. Os animais obtidos
a partir de populações em cativeiro foram comprados no Ranário Ranamat, localizado no
município de Matão (SP). Os girinos utilizados no presente estudo se encontravam no estágio de
desenvolvimento 31 de acordo com a tabela descrita por Gosner (1960,) no qual apresentam o
membro traseiro com o autopódio em desenvolvimento ainda sem formação completa dos
dígitos.
Os animais foram mantidos em aquários de plástico. A água dos aquários foi trocada a
cada 2 dias, sendo substituída por água de torneira previamente descansada por 24 horas para a
evaporação do cloro. Os girinos foram alimentados com ração para peixe no mesmo intervalo de
tempo. Todos os testes envolvendo animais vivos foram aprovados pela Comissão de Ética no
Uso de Animais (CEUA/USP), conforme protocolo no 12.1.149.53.9, certificado em 12/04/2012.

Tratamentos experimentais
Os girinos de L. catesbeianus foram transportados para o Laboratório de
Evolução de Tetrápodes (LET-FFCLRP/USP), aonde foram divididos em aquários com duas
condições de temperatura, 18˚C e 26˚C. As temperaturas experimentais foram mantidas nos
aquários mediante utilização de uma sala climatizada a 18˚C e por meio da imersão de
termostatos Atman de 50W nos aquários dos tratamentos a 26˚C. Todos os aquários foram
oxigenados constantemente (24 horas/dia) por bombas de ar (Big Air A320). Os girinos foram
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mantidos nas temperaturas de tratamento por no mínimo 24 horas antes da exposição ao
ultravioleta.
Os tratamentos de exposição foram realizados em duas intensidades de luz ultravioletaB (UVB++e UVB-) e duas temperaturas experimentais (18˚C e 26˚C). A exposição ao UVB
utilizada nos tratamentos experimentais foi implementada a partir da disposição de uma lâmpada
ReptiGlo 5.0 de 30W acima dos aquários. A lâmpada utilizada emite somente radiação
ultravioleta UVA e UVB, não emitindo UVC. O tratamento de intensidade 100% de exposição
ao UVB, denominado UVB++ foi estabelecido posicionando os aquários a uma distância de
65cm abaixo da lâmpada de UV, resultando em uma intensidade de 0,069W/m2 na faixa entre
280 e 400nm (UVA+UVB), o que corresponde a 0,065W/m2 de UVA e 0,004W/m2 de UVB. O
tratamento de intensidade de 0% de UVB (UVB-) foi estabelecido com a utilização de um filtro
de polietileno com espessura 0,05mm disposto sobre o aquário, o qual permite a transmissão de
apenas 0,25% do UVB e 64,3% do UVA. Os aquários com filtro foram posicionados a uma
distância de 53cm da lâmpada, visando garantir exposição ao UVA aproximada à do tratamento
UVB++ (sem utilização de filtro), o que resultou em uma intensidade de 0,054W/m2 de UVA e
2,2 x 10-4W/m2 de UVB. A quantidade de UVB remanescente é desprezível, de forma que o
tratamento UVB- pode ser considerado equivalente à ausência deste tipo de radiação (0% de
UVB em relação à condição UVB++). A quantidade de UVA nos dois tratamentos de exposição
ao ultravioleta (UVB++ e UVB-) variou de 0,054 a 0,065W/m2. Em cada tratamento foram
utilizados 5 girinos, totalizando 30 indivíduos. Foi realizado ainda um tratamento de controle
negativo em cada temperatura experimental (18˚C e 26˚C). Os girinos desses tratamentos (N=5
em cada temperatura, totalizando 10 indivíduos) foram mantidos sem a iluminação da lâmpada
UV, portanto não foram expostos a radiação UVA e nem UVB. Os girinos foram mantidos com
um ciclo claro:escuro de 10h:14h implementado com o auxílio da lâmpada de ultravioleta nos
aquários expostos ao UV (UVB++ e UVB-), correspondendo a um dia com índice de ultravioleta
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(IUV) igual a 6 de UV solar. As 10 horas de exposição de ultravioleta representaram uma dose
diária de 144J/m2 de UVB no tratamento UVB++ e 7,92J/m2 no tratamento UVB-. Os aquários
de controle negativo foram mantidos no mesmo ciclo claro:escuro, mas este foi realizado com
uma lâmpada convencional que não emite ultravioleta de nenhum tipo. Os girinos de L.
catesbeianus foram mantidos por 12 dias em quatro tratamentos experimentais (duas condições
de UVB em duas temperaturas) e dois controles negativos (um em cada temperatura).

Análise de dano no DNA
O método de análise de dano ao DNA utilizado no presente estudo para avaliar a
quantidade de dano causado pela exposição dos girinos ao ultravioleta em diferentes
temperaturas foi o Ensaio Cometa. O Ensaio Cometa ou "Alkaline Single Cell Gel
Electrophoresis Assay", é um método bastante utilizado para quantificar e analisar lesões e
detectar os efeitos do reparo do DNA em células individuais, pois é uma técnica bastante simples,
rápida, sensível e confiável (Tice et al., 2000). Essa técnica pode ser utilizada para avaliar o
potencial genotóxico por meio da quantificação de quebras na fita de DNA provocadas por uma
dada substância ou fator. O protocolo utilizado em girinos de L. catesbeianus foi descrito por
Singh et al., (1988) e adaptado por Yin et al., (2008); para o modelo em questão, foram realizadas
modificações adicionais. Os ajustes metodológicos necessários, assim como a execução dos
Ensaios Cometa, foram realizados em colaboração com o Laboratório de Citogenética e
Mutagênese (FMRP/USP), coordenado pela Profa. Dra. Elza Tiemi Sakamoto Hojo, com o
auxílio dos alunos Giovana S. Leandro e Leonardo P. Franchi. O protocolo utilizado para
obtenção e processamento de amostras sanguíneas é descrito a seguir.
Após os tratamentos de exposição a diferentes intensidades de UVB nas duas
temperaturas experimentais, os girinos foram resfriados em gelo até cessão de resposta ao toque
de pinça. Os animais foram em seguida decapitados, e o sangue foi coletado com o auxílio de
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um tubo capilar de vidro heparinizado. O sangue de cada indivíduo foi transferido separadamente
para um tubo do tipo eppendorf, ao qual adicionou-se 500µl de PBS 1%. A seguir, 40µl da
mistura de sangue com PBS foi homogeneizada em 400µl de agarose low melting 1,5% a 37°C.
Para cada indivíduo foram montadas quatro lâminas, previamente cobertas com uma camada de
agarose standard, utilizando 100µl da solução de sangue com agarose low melting. As lâminas
foram cobertas com lamínulas e mantidas em geladeira por 5 minutos. Após esse período as
lamínulas foram retiradas e as lâminas foram transferidas para uma solução de lise (2,5M NaCl,
100mM Na2EDTA, 100mM Tris, 10% DMSO, 1% Triton-X 100, pH 10), sendo então
armazenadas em geladeira por um período mínimo de 5 dias. Após a lise, todas as lâminas foram
lavadas com PBS 1% a 4°C por 5 minutos. Em seguida, as lâminas foram lavadas três vezes por
5 minutos com tampão enzimático (10mM Tris-HCl, 10mM Na2EDTA, 75mM NaCl, pH 8,0,
100µg/ml BSA). Foram realizados, então, dois tratamentos nas lâminas: com a adição da enzima
T4 endonuclease V e na ausência desta enzima. Cada um destes tratamentos foi realizado em
duplicada (duas lâminas em cada, resultando em quatro lâminas por indivíduo). Esses
tratamentos, na presença e na ausência da enzima, foram realizados para permitir a detecção de
diferentes tipos de danos no DNA. Como o Ensaio Cometa detecta somente quebras na fita de
DNA, a adição da enzima T4 endonuclease V permite a detecção da lesão causada pelo UVB no
DNA (Dímeros de Pirimidinas Ciclobutano - CPD). Essa enzima reconhece o CPD e provoca
uma quebra nesta região do DNA, tornando possível a detecção deste dano no Ensaio Cometa.
O tratamento na ausência desta enzima foi realizado a fim de detectar outros tipos de danos no
DNA distintos de CPD, como quebras de fita simples, por exemplo. Essa modificação do método
Ensaio Cometa foi implementada com base em estudos que utilizaram essa técnica em
organismos unicelulares (Sastre et al., 2001) e linhagens celulares humanas (Collins et al.,
1997a; Decome et al., 2005), de ratos (Collins et al., 1997b) e de peixes (Kienzler et a., 2013).
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Então, duas das quatro lâminas de cada indivíduo foram tratadas com 50µl da enzima T4
endonuclease V diluída no tampão enzimático a 2% (4U/50µl). Nas outras duas lâminas de cada
indivíduo (não tratadas com enzima) foram adicionados 50µl de tampão enzimático. Todas as
lâminas (tratadas com enzima e não tratadas) foram incubadas com lamínula em câmara úmida
por 20 minutos a 37°C. Após a incubação, as lâminas foram mantidas em freezer por 30
segundos, e em seguida as lamínulas foram retiradas cuidadosamente. A seguir, as lâminas foram
colocadas por 20 minutos na solução de eletroforese sob condição alcalina (300mM NaOH,
100mM Na2EDTA) a 4°C. Uma reação de eletroforese com duração de 20 minutos foi realizada
a seguir, utilizando 25V e 280-300mA. Após a eletroforese, as lâminas foram lavadas com
solução de neutralização (48,5g/L Tris 0,4M, pH 7,5) por 15 minutos. As lâminas foram então
fixadas em álcool absoluto, coradas com 35µl SYBR Green diluído em PBS1% a 20%, e
analisadas em seguida.
As lâminas do Ensaio Cometa foram analisadas em microscópio de fluorescência (Zeiss
Axiolab, filtro 488-522nm), em aumento de 200x, usando o software Comet Assay IV (Perceptive
Instruments), conforme ilustrado na Figura 1. Para cada indivíduo foram analisados 50
nucleóides das lâminas tratadas com a enzima T4 endonuclease V e 50 nucleóides das lâminas
não tratadas, sendo contados apenas nucleóides com contorno circular (núcleos sem danos de
DNA) ou em forma de “cometa” (núcleos com danos no DNA). Nesse segundo caso, a extensão
da cauda do cometa reflete a distância de migração da fita de DNA danificada (fragmentos de
DNA), conforme ilustrado na Figura 2. O parâmetro utilizado para quantificar os danos no DNA
causados pelo ultravioleta foi o Tail Intensity, que representa a porcentagem de fragmentos de
DNA presente na cauda do cometa (neste caso, a porcentagem de dano no DNA causado pela
exposição ao UVB).
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Figura 1: Software Comet Assay IV (Perceptive Instruments), utilizado para mensurar a
quantidade de dano causado ao genoma, considerando a porcentagem de fragmentos de DNA
presentes na cauda como parâmetro de análise.

Figura 2: Exemplos de células sanguíneas submetidas ao método Ensaio Cometa
(aumento de 400x), analisadas pelo Software Comet Assay IV (Perceptive Instruments). A: sem
dano; B: dano moderado no DNA; C: dano acentuado no DNA.

Análises estatísticas
Todos os valores de porcentagem de dano no DNA (Tail Intensity) foram primeiramente
transformados em arco seno. Com o objetivo de verificar a eficácia da enzima T4 endonuclease
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V em detectar o dano causado especificamente pelo UVB foram realizadas ANOVAS de um
fator comparando os dados de dano no DNA dos tratamentos (controle negativo, UVB- e
UVB++, nas duas temperaturas) na presença e na ausência da enzima T4 endonuclease V. Em
seguida, os dados de dano no DNA para os tratamentos de diferentes níveis de exposição ao
UVB e controle negativo com a utilização da enzima T4 endonuclease V foram comparados
entre si em cada temperatura de tratamento por meio de uma ANOVA de um fator. Por fim, o
dano no DNA resultande dos tratamentos UVB++ com a enzima T4 endonuclease V foi
comparado entre as duas temperaturas de tratamento (18˚C e 26˚C) por meio de ANOVA de um
fator. A comparação entre as duas temperaturas de tratamento foi possível porque durante os 12
dias de exposição os girinos mantidos a 18˚C e 26˚C se encontravam na mesma faixa de estágio
de desenvolvimento, variando do estágio 31 ao 36 de acordo com a tabela descrita por Gosner,
1960. As ANOVAS foram sucedidas por pós-testes, e os valores de p foram corrigidos para testes
múltiplos pelo método de False Discovery Rate (FDR; Benjamini & Hochberg, 1995). Todas as
análises estatísticas foram implementadas em R (versão 3.0.2, com RStudio versão 0.97.551),
usando os pacotes plyr, versão 1.8.1 (Wickham, 2011), e car, versão 2.0-20 (Fox & Weisberg,
2011).
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2.6 Resultados
Os resultados obtidos no presente capítulo evidenciam que girinos de Lithobates
catesbeianus são sensíveis à exposição ao ultravioleta, e suas células apresentaram um efeito
genotóxico quando os animais são expostos ao UVB (UVB++); esse resultado foi observado em
ambas temperaturas experimentais de tratamento (18˚C e 26˚C). A enzima T4 endonuclease V
foi eficaz para detectar danos do tipo CPD (Dímeros de Pirimidinas Ciclobutano) no DNA
causados pela exposição ao UVB. Os resultados demonstraram que girinos expostos ao UVB
(UVB++) em ambas temperaturas e tratados com esta enzima apresentaram uma maior
porcentagem de dano no DNA quando comparados com o mesmo tratamento sem a adição da
enzima (Tabela 1 e Figura 3 e 4, p<0,001).
Os resultados das comparações entre tratamentos de diferentes níveis de exposição ao
UVB e temperaturas experimentais, assim como os respectivos resultados das análises
estatísticas são detalhados na presente seção, a qual é dividida em subitens para facilitar a
compreensão do leitor. Primeiramente, são apresentados os resultados referentes aos tratamentos
de exposição ao UVB em girinos mantidos a 18oC. A seguir são apresentados os resultados
referentes aos mesmos parâmetros para os girinos que foram expostos ao UVB a 26 oC. Por fim,
são apresentados os resultados das comparações dos diferentes níveis de exposição de UVB entre
as duas temperaturas experimentais de tratamento.
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Tabela 1: Resultados dos testes estatísticos de comparações na presença e na ausência da enzima
T4 endonuclease V em cada tratamento (UVB++, UVB- e controle negativo) nas duas
temperaturas de manutenção de girinos (18˚C e 26˚C). Valores estatisticamente significantes
destacados em negrito.
Tratamento
Temperatura
F
p
UVB++
18˚C
39,42
<0,001
UVB++
26˚C
16,90
<0,010
UVB18˚C
0,44
0,530
UVB26˚C
0,15
0,720
Controle negativo
18˚C
2,09
0,200
Controle negativo
26˚C
1,40
0,28
Valores de suporte estatístico (F e p) do pós-teste, com p corrigido por False Discovery Rate
(FDR), realizado após a ANOVA da comparação entre tratamentos na presença e na ausência da
enzima T4 endonuclease V.

Figura 3: Porcentagem de dano no DNA nos diferentes tratamentos de UVB (UVB++ e UVB-)
e controle negativo a 18˚C. As barras indicam valores de desvio padrão. Valores estatisticamente
significantes das comparações entre os tratamentos: (a) UVB++ com e sem enzima, p<0,001; (b)
UVB++ com enzima e UVB- com enzima, p<0,0001; (c) UVB++ com enzima e controle
negativo com enzima, p< 0,001; (d) UVB- sem enzima e controle negativo sem enzima, p<0,05.
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Figura 4: Porcentagem de dano no DNA nos diferentes tratamentos de UVB (UVB++ e UVB-)
e controle negativo a 26˚C. As barras indicam valores de desvio padrão. Valores estatisticamente
significantes das comparações entre os tratamentos: (a) UVB++ com e sem enzima, p<0,01; (b)
UVB++ com enzima e UVB- com enzima, p<0,0001; (c) UVB++ com enzima e controle
negativo com enzima, p<0,001; (d) UVB++ sem enzima e UVB- sem enzima, p<0,01; (e)
UVB++ sem enzima e controle negativo sem enzima, p<0,001.

Resultados da exposição a diferentes níveis de UVB à 18˚C
Girinos expostos ao tratamento UVB- a 18˚C na ausência da enzima T4 endonuclease V
apresentaram diferença na porcentagem de dano no DNA quando comparados com o controle
negativo na ausência da enzima (p=0,045; valor corrigido por FDR, Figura 3). Esse resultado
demonstra que mesmo na ausência de radiação UVB (UVB-) e da enzima T4 endonuclease V
foram detectadas quebras na fita de DNA.
Girinos expostos ao UVB (UVB++) a 18˚C tratados com a enzima para detecção de
lesões do tipo CPD apresentaram porcentagens de dano no DNA maiores do que os tratamentos
UVB- e controle negativo (Figura 3, comparação entre os tratamentos a 18˚C na presença da
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enzima T4 endonuclease V: UVB++ e UVB-, p<0,0001; UVB++ e controle negativo, p< 0,001).
Os resultados dessas comparações demonstram que a exposição ao UVB induz a formação de
danos no DNA no frio.

Resultados da exposição a diferentes níveis de UVB à 26˚C
Nos tratamentos de diferentes níveis de UVB e controle negativo a 26˚C, na ausência da
enzima T4 endonuclease V, houve uma diferença na quantidade de dano no DNA entre os
tratamentos UVB++ e controle negativo, e UVB++ e UVB- (p<0,001 e p<0,01; respectivamente
- valores de p corrigidos por FDR, Figura 4). Essas diferenças demostram que o UVB também
provoca outros tipos de danos no DNA além do CPD.
A comparação entre girinos expostos a diferentes níveis de UVB (isto é, UVB++, UVBe controle negativo) a 26˚C tratados com a enzima evidenciou uma diferença na quantidade de
dano no DNA entre os tratamentos: uma maior porcentagem de dano no DNA foi observada no
tratamento com UVB++, em comparação com UVB- e controle negativo (Figura 4, comparação
entre os tratamentos a 26˚C na presença da enzima: UVB++ e UVB-, p<0,0001; UVB++ e
controle negativo, p<0,001). Os resultados dessas comparações entre tratamentos de UVB
(UVB++, UVB- e controle negativo) demonstram que a exposição ao UVB no quente provoca
danos no DNA.

Resultados da exposição a diferentes níveis de UVB entre as duas temperaturas
(18˚C e 26˚C)
Com o objetivo de avaliar se houve uma interação sinergética entre a exposição ao UVB
e temperatura experimental, foram realizadas comparações dos diferentes níveis de exposição ao
UVB (isto é, UVB++, UVB- e controle negativo) entre as duas temperaturas de tratamento (18˚C
e 26˚C). A comparação entre girinos expostos ao UVB++ entre as duas temperaturas (18˚C e
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26˚C), tratados na presença da enzima T4 endonuclease V, não demonstrou diferença nas
porcentagens de dano no DNA induzidos pela exposição ao UVB (Figura 5, p=0,76). Esse
resultado sugere que a quantidade de dano do tipo CPD não diferiu entre as temperaturas de
tratamento de girinos expostos ao UVB. Por outro lado, a quantidade de dano no DNA de girinos
expostos ao UVB++ na ausência da enzima T4 endonuclease V diferiu entre as duas temperaturas
de tratamento (Figura 5, p<0,01), demonstrando que os girinos expostos ao UVB++ mantidos
no quente apresentaram maior quantidade de danos no DNA. Neste caso, como as lâminas não
foram tratadas com a enzima que detecta dano do tipo CPD, os danos detectados no DNA são de
outros tipos, distintos de CPD, como quebras de fita simples por exemplo.

Figura 5: Porcentagem de dano no DNA nos tratamentos com UVB (UVB++) nas duas
temperaturas (frio:18˚C; quente: 26˚C) na presença da enzima T4 endonuclease V. As barras
indicam valores de desvio padrão. Comparações estatisticamente significantes (p<0,01) entre
tratamentos estão indicados por asterisco.
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2.7 Discussão
Os resultados obtidos no presente capítulo sugerem que a exposição ao UVB causa um
efeito genotóxico em girinos de L. catesbeianus tanto em baixas quanto em altas temperaturas.
Os resultados também demonstraram a indução de lesões do tipo CPD provocadas pela exposição
de girinos ao UVB, cuja detecção tornou-se possível mediante a modificação e a adaptação do
método Ensaio Cometa para a utilização da enzima T4 endonuclease V, aumentando a
especificidade e a sensibilidade do método. Especificamente, girinos expostos ao UVB (UVB++)
em ambas temperaturas e tratados com esta enzima apresentaram maiores quantidades de danos
no DNA do que indivíduos da mesma condição de exposição sem a adição da enzima.
A presença da enzima T4 endonuclease V foi essencial para a detecção de danos no DNA
em girinos expostos ao UVB++, a qual foi maior do que a observada em indivíduos submetidos
aos tratamentos UVB- e controle negativo, tanto a 18˚C quanto a 26˚C. Esse resultado demonstra
que o UVB provoca danos no DNA tanto no quente quanto no frio e que a maior quantidade de
lesões é do tipo CPD. No entanto, não houve diferença nas porcentagens de dano no DNA de
girinos expostos ao UVB++ tratados com enzima entre as duas temperaturas (18˚C e 26˚C). O
CPD é o principal e mais abundante fotoproduto da exposição ao ultravioleta, representando 75%
dos danos causados diretamente pelo UVB (Sinha & Häder, 2002). Este tipo de lesão é
considerada também a mais prejudicial: se não reparado, um único CPD é suficiente para
bloquear completamente a expressão transcricional, levando à eliminação da transcrição de um
gene local (Sinha & Häder, 2002). Adicionalmente, se os mecanismos de reparo não ocorrerem
eficientemente e não for possível eliminar completamente esses danos do DNA, processos como
transcrição e replicação do DNA podem ser bloqueados, levando a leitura inadequada do código
genético formando mutações e/ou causando morte celular (Batista et al., 2009; Blaustein et al.,
2003; Costa et al., 2003; Sinha & Häder, 2002). No entanto, os anfíbios possuem mecanismos
bastante eficientes de remoção e reparo dos fotoprodutos induzidos a partir da exposição ao
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UVB: mecanismo de excisão de nucleotídeo (NER) e fotorreativação enzimática (Blaustein &
Belden, 2003; Pandelova et al., 2006; Sinha & Häder, 2002). O reparo do tipo NER consiste na
remoção da parte danificada da fita de DNA a partir do reconhecimento da lesão, por meio de
endonucleases, promovendo a abertura da dupla hélice e a incisão das extremidades próximas a
lesão. Ocorre, então, a síntese do novo fragmento de DNA por ação da DNA polimerase,
utilizando a fita não-danificada como molde, e a excisão da fita antiga contendo a lesão pela
enzima exonuclease. (Balajee & Bohr, 2000). Outro mecanismo de remoção e reparo de dano
ao DNA é denominado fotorreativação enzimática. Nesse processo as enzimas fotoliases com
alta afinidade pelas regiões do DNA que apresentam dímeros de pirimidina, revertem a estrutura
dimérica induzida pelo UVB no DNA à sua forma original. Esse mecanismo de reparo realizado
pelas enzimas CPD-fotoliase e [6,4]-fotoliase é dependente energeticamente de luz visível (400500nm) e/ou radiação UVA (315-400nm) para a remoção dos CPDs e dos 6-4PPs,
respectivamente (Blaustein & Belden, 2003; Pandelova et al., 2006; Sinha & Häder, 2002). Esses
dois tipos de mecanismos de reparo podem ser observados ocorrendo simultaneamente no
organismo (Blaustein & Belden, 2003).
Os resultados desse segundo capítulo sugerem que a temperatura pode modular os
mecanismos de reparo de girinos expostos ao UVB. Girinos expostos ao UVB++ e mantidos no
quente, sem o tratamento de adição de enzima, apresentaram maior porcentagem de dano no
DNA. Sem a adição da enzima, lesões do tipo CPD não são detectadas pelo Ensaio Cometa, o
que leva à conclusão de que a maior quantidade de danos no DNA provocados pelo UVB no
quente se refere a outros danos, como lesões do tipo quebra de fita simples. Esse resultado
também foi observado na comparação entre diferentes níveis de exposição de UVB a 26˚C na
ausência da enzima, que demonstrou uma maior quantidade de outros tipos de danos no DNA
distintos de CPD em girinos do tratamento UVB++. A presença de outros tipos de danos no DNA
de girinos expostos ao UVB pode ser explicada pala indução indireta de outros tipos de lesões
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além dos fotoprodutos, como a quebra de fita simples, pela radiação UVB (Yagura et al., 2011).
No entanto, esse tipo de dano detectado pelo método de Ensaio Cometa é considerado um
produto transitório gerado por ação de mecanismos de reparo do tipo NER (Collins et al., 1997a).
Durante o reparo da lesão CPD pelo mecanismo de excisão de nucleotídeos (NER), um
fragmento é retirado do DNA gerando uma “falha” na fita de DNA, o que é chamado de sítio AP
(abreviação para sítio apurínico ou apirimidínico). O sítio apurínico ocorre na ausência das bases
A ou G, e o sitio apirimidínico ocorre na ausência das bases C ou T; este último ocorre durante
o reparo de lesões CPD, uma vez que esse tipo de dano é resultante de reações de dimerização
entre pirimidinas adjacentes (Schuch et al., 2013). Os sítios AP formados durante o reparo de
CPDs são convertidos em quebras em meio alcalino, o que ocorre quando o DNA é imerso na
solução de eletroforese com pH elevado durante a execução do Ensaio Cometa (Collins et al.,
1997a). Essas quebras são presentes apenas transitoriamente no DNA, uma vez que após a
formação desses sítios AP um novo fragmento de DNA é sintetizado por ação da DNA
polimerase usando a fita não-danificada como molde (Balajee & Bohr, 2000). Sendo assim, uma
alta quantidade de quebras da fita de DNA detectadas pelo Ensaio Cometa pode indicar um
reparo eficiente (Collins et al., 1997a). No caso dos resultados descritos no presente capítulo,
girinos expostos ao UVB++ a 26˚C, sem adição de enzima, apresentaram uma maior quantidade
de danos no DNA do tipo quebra de fita simples do que indivíduos na mesma condição de
exposição de UVB a 18˚C. Consequentemente, é possível especular que girinos expostos ao
UVB no quente apresentam um reparo mais eficiente dos danos causados pelo UVB do que em
baixas temperaturas. A hipótese de que baixas temperaturas maximizam os efeitos genotóxicos
da exposição ao UVB foi portanto corroborada, pois a menor atividade de reparo nessa condição
de temperatura pode levar ao acúmulo de danos no DNA a longo prazo.
A atividade de enzimas como fotoliases e endonucleases é essencial no reparo dos danos
causados no DNA pela exposição à radiação UVB por fotorreativação enzimática e NER,
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respectivamente (Balajee & Bohr, 2000; Blaustein & Belden, 2003; Pandelova et al., 2006; Sinha
& Häder, 2002). A atividade dessas enzimas de reparo é elevada em temperaturas quentes e,
portanto, baixas temperaturas podem reduzir a capacidade de reparo de um organismo exposto
ao UVB nessas condições (Pang & Hays, 1991; Searle et al., 2010; van Uitregt et al., 2007). A
redução da atividade de reparo do dano no DNA pode resultar em um acúmulo de fotoprodutos
derivados da exposição ao UVB. Os fotoprodutos afetam diretamente processos de transcrição e
tradução do DNA, podendo causar mutações e morte celular (Blaustein et al., 2003). O acúmulo
de danos no DNA pode influenciar negativamente os organismos, afetando a morfologia,
fisiologia, desempenho locomotor e a sobrevivência dos anfíbios (Belden & Blaustein et al.,
2002; Blaustein et al., 1994; Searle et al., 2010; van Uitregt et al., 2007). Os resultados do
Capítulo 1 da presente dissertação também demonstram que girinos expostos ao UVB em baixas
temperaturas apresentam alta mortalidade e desempenho locomotor reduzido.
Baixas temperaturas também provocaram uma quantidade razoável de dano no DNA em
girinos do tratamento UVB- que é detectado na ausência da enzima T4 endonuclease V, em
comparação com o controle negativo na mesma temperatura e ausência da enzima. Esse resultado
demonstra que mesmo na ausência de radiação UVB e da enzima T4 endonuclease V foram
detectadas quebras na fita de DNA. Como neste caso não foi adicionada a enzima de detecção
do dano tipo CPD, o tratamento UVB- induziu a formação de outros tipos de dano no DNA,
como quebras de fita simples, por exemplo. Esse resultado ocorreu provavelmente devido a
exposição ao UVA, que também é emitido pela lâmpada UV. No tratamento UVB- foi utilizado
um filtro de polietileno que bloqueou totalmente o UVB, entretanto o UVA não foi bloqueado,
resultando na exposição dos girinos somente ao UVA. Este tipo de radiação ultravioleta (UVA)
provoca indiretamente outros tipos de lesões além dos fotoprodutos: as do tipo quebra de fita
simples e as chamadas espécies reativas de oxigênio (ROS, Schuch et al., 2013; Yagura et al.,
2011). As lesões do tipo ROS são formadas a partir da ativação de fotossensibilizadores
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endógenos como flavinas, NADPH, melanina e citocromos, os quais absorvem energia da
radiação ultravioleta e resultam em moléculas excitadas que na presença de oxigênio dão origem
aos ROS (Schuch et al., 2013).
Os resultados obtidos neste capítulo demonstram que a exposição ao UVB resulta em alta
quantidade de danos no DNA do tipo CPD e quebras de fita simples em girinos de L.
catesbeianus, tanto em temperaturas elevadas quando no frio. Os resultados obtidos também
sugerem uma interação sinergética entre os parâmetros ambientais UVB e temperatura, uma vez
que a menor atividade de reparo em baixas temperaturas pode resultar em acúmulo de danos do
DNA a longo prazo, maximizando, assim, os efeitos genotóxicos provocados por este tipo de
radiação. Pode-se concluir, portanto, que ambientes mais frios e com uma alta incidência de
radiação UVB, como locais de maior altitude, poderiam ser desafiadores para o desenvolvimento
de girinos. O acúmulo de danos no DNA desencadeados pela exposição ao UVB e pela baixa
atividade de reparo no frio pode implicar em mutações e/ou morte celular, além de afetar
negativamente a morfologia, o crescimento, o desempenho locomotor, e outros processos
fisiológicos fundamentais para a sobrevivência, o que pode contribuir para o declínio das
populações de anfíbios em determinados ambientes.
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Conclusão Geral
A presente dissertação congrega resultados descritos no primeiro e no segundo capítulo
que, em conjunto, permitem identificar um efeito sinergético entre exposição à radiação
ultravioleta-B e temperatura sobre o desenvolvimento de girinos em anuros. Essas duas variáveis
ambientais apresentam taxas aceleradas de mudanças no contexto recente de mudanças
climáticas globais, mas são geralmente abordadas separadamente em estudos no tema,
particularmente no contexto de ecologia e evolução do desenvolvimento em animais vertebrados.
O primeiro capítulo dessa dissertação de mestrado demonstrou que a exposição ao UVB
em baixa temperatura afeta a sobrevivência e reduz o desempenho locomotor durante a natação
em girinos de Rhinella ornata. Em contraste, a sobrevivência não foi afetada em girinos desta
espécie expostos ao UVB em temperatura mais elevada, e o fenótipo resultante desse tratamento
é provavelmente menos susceptível à predação e mais apto à fuga de predadores, o que poderia
indicar uma maior probabilidade de sobrevivência em ambientes naturais. Esses resultados
contrastam com as predições de efeitos negativos resultantes da redução da camada de ozônio
em um cenário de aquecimento global, dado que em girinos de anuros os efeitos causados pelo
UVB podem ser compensados por uma elevação das temperaturas ambientais.
O segundo capítulo dessa dissertação acrescentou a dimensão molecular à discussão da
sinergia entre exposição ao UVB e temperatura, apresentando dados referentes aos danos
causados no DNA pela exposição de girinos de Lithobates catesbeianus ao UVB em diferentes
temperaturas. Os resultados obtidos neste capítulo demonstraram uma elevada quantidade de
danos no DNA provocados pela exposição ao UVB em girinos quando mantidos tanto em
temperaturas elevadas quanto em baixas temperaturas. Os resultados sugerem ainda uma menor
atividade de reparo de danos no DNA causados pelo UVB em baixas temperaturas, o que pode
resultar em acúmulo de danos no DNA a longo prazo e maximizar os efeitos causados por este
tipo de radiação. Como consequência, o acúmulo de danos ao DNA provocados pela exposição
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ao UVB em baixas temperaturas pode induzir mutações e morte celular, afetando a sobrevivência
dos girinos.
O efeito sinergético do UVB e da temperatura durante o desenvolvimento de girinos,
demonstrados tanto no primeiro quanto no segundo capítulo da presente dissertação de mestrado,
sugere que populações de anfíbios expostas ao UVB que vivem em ambientes mais frios
provavelmente enfrentarão efeitos intensificados da exposição ao UVB. Consequentemente,
localidades de altitude elevada representarão locais adversos para o desenvolvimento de girinos
em um cenário de redução da camada de ozônio, uma vez que a exposição ao UVB em
temperatura reduzida resulta em elevada quantidade de dano no DNA, que possivelmente reduz
a eficiência de mecanismos de reparo diminuindo a sobrevivência dos indivíduos dessas
populações. Em locais com temperaturas ambientais mais elevadas, esses dados podem ser
compensados por alterações fenotípicas relacionadas tanto com a morfologia quanto com o
desempenho durante a locomoção. Os resultados dessa dissertação podem contribuir para o
esclarecimento dos fatores determinantes dos padrões no declínio populacional de anfíbios, com
foco particular para locais em maiores altitudes, caracterizados por alta intensidade de radiação
UVB e baixas temperaturas, contribuindo em última instância para o desenvolvimento de
estratégias de conservação da biodiversidade.
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