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Resumo 

 

Parâmetros ambientais podem influenciar o estabelecimento de variáveis fenotípicas 

durante o desenvolvimento de um organismo. Em particular, a literatura vigente relata 

associações entre a temperatura do ambiente de desenvolvimento e a formação de 

diversas estruturas em vertebrados que apresentam uma fase larval aquática, como 

anuros. A sensibilidade térmica e os efeitos resultantes de variações na temperatura 

ambiental diferem entre espécies de Anura, e fatores ecológicos e filogenéticos podem 

explicar como o desenvolvimento larval é influenciado pelos regimes térmicos em 

girinos de determinadas espécies. O presente trabalho avaliou respostas morfológicas no 

desenvolvimento em diferentes regimes térmicos em 3 espécies de Rhinella (Rhinella 

schneideri, Rhinella icterica e Rhinella ornata) e 1 espécie de Leptodactylus 

(Leptodactylus labyrinthicus). Os girinos foram expostos a 5 ambientes térmicos de 

desenvolvimento diferentes, com o objetivo de avaliar a sensibilidade dos processos de 

desenvolvimento a temperatura nas espécies estudadas, inferindo acerca de possíveis 

relações com aspectos ecológicos e filogenéticos. Os resultados sugerem que espécies 

expostas a uma maior variação térmica sazonal em seu habitat natural (espécies 

exclusivas da mata atlântica - Rhinella icterica e Rhinella ornata) possuem maior 

sensibilidade, em relação ao desenvolvimento, crescimento e plasticidade morfológica, 

a variações térmicas no ambiente de desenvolvimento, enquanto espécies com ampla 

distribuição e que ocupam diferentes biomas (caatinga, cerrado e mata atlântica - 

Rhinella schneideri e Leptodactylus labyrinthicus) exibem respostas plásticas apenas 

nos regimes térmicos envolvendo diminuição gradual da temperatura. Este trabalho 

contribui para discussões acerca da sensibilidade dos processos de desenvolvimento a 

temperatura em espécies de Rhinella e Leptodactylus, disponibilizando informações que 

podem indicar a vulnerabilidade das espécies estudadas às mudanças climáticas 

relacionadas com o aquecimento global. 

 

Palavras chave: Anura, desenvolvimento larval, morfometria, ontogenia, sensibilidade 

térmica  

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Environmental parameters may influence the establishment of phenotypic traits 

during the development of a given organism. More specifically, current literature 

provides evidence for associations between the thermal environment and the 

development of several traits in vertebrate animals exhibiting aquatic larval stages, such 

as anurans. The thermal sensitivity and associated effects elicited by variations in the 

environmental temperature differ among species of anurans, and ecological and 

phylogenetic factors may explain how larval development is affected by the thermal 

regimes in tadpoles of a given species. The present study evaluated morphological 

developmental responses to the thermal environment in 3 Rhinella species (Rhinella 

schneideri, Rhinella icterica and Rhinella ornata) and 1 species of Leptodactylus 

(Leptodactylus labyrinthicus). We raised tadpoles in 5 different developmental 

environments in order to evaluate the sensitivity of developmental processes to 

temperature in the studied species, inferring likely associations with phylogenetic and 

ecological aspects. Results suggest that species from thermal environments of greater 

sazonal thermal variation (species exclusive to the atlantic forest - Rhinella icterica and 

Rhinella ornata) are more sensitive, in relation to development, growth and 

morphological plasticity, to temperature variation in the developmental environments, 

whereas species having a wide distribution, which occupy several biomes (caatinga, 

cerrado and atlantic forest - Rhinella schneideri and Leptodactylus labyrinthicus), only 

exhibit plastic morphological responses when raised in developmental environments 

comprising temperature decreases. This study contributes for discussions regarding the 

sensitivity of developmental processes to temperature in species of Rhinella and 

Leptodactylus, and provides information that may access the vulnerability of the studied 

species to climatic changes derived from global warming. 

 

Keywords: Anura, larval development, morphometry, ontogeny, thermal sensitivity 
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1. Introdução 

 

 Plasticidade fenotípica consiste na capacidade de determinado genótipo 

expressar diferentes fenótipos quando exposto a sinais ambientais distintos durante o 

desenvolvimento (West-Eberhard, 2005; West-Eberhard, 1989; Ghalambor et al., 2007; 

Forsman, 2014). O ambiente de desenvolvimento de um organismo é constituído por 

componentes bióticos e abióticos (Beaman et al., 2016), e variações em determinados 

sinais ambientais podem afetar variáveis fenotípicas relacionadas com a morfologia, a 

fisiologia e o comportamento, influenciando consequentemente o desempenho, as 

chances de sobrevivência e o sucesso reprodutivo do organismo (Gomez-Mestre et al., 

2010; Blaustein et al., 1999; Denver, 2009, Beaman et al., 2016). Por exemplo, existem 

evidências de associações entre ambiente e morfologia em organismos que possuem 

uma fase larval aquática, como anuros (e.g. Blaustein et al., 1999, Gomez-mestre & 

Buchholz, 2006; Johnson et al., 2011; Morey & Reznick, 2000; Hayes, 1993), e nesses 

organismos o ambiente de desenvolvimento também influencia parâmetros fisiológicos, 

como hormônios (Boorse & Denver, 2004; Brown & Cai, 2007; Hayes, 1993). 

A temperatura é um componente ambiental particularmente influente no 

desenvolvimento larval dos anuros (Vitt & Caldwell, 2014), com efeitos descritos em 

diferentes níveis de organização biológica. Por exemplo, o regime térmico durante o 

desenvolvimento de girinos pode influenciar processos celulares e moleculares, além da 

concentração de determinados hormônios relacionados a metamorfose, afetando as taxas 

de diferenciação e crescimento dos girinos (Blaustein et al., 1999; Vences et al., 2002; 

Denver, 2009). A temperatura também representa um fator determinante na distribuição 

e diversidade dos anuros (Blaustein et al., 1999; Vasconcelos et al., 2011; Cassemiro et 

al., 2012; Vitt & Caldwell, 2014), pois está relacionada com a regulação das atividades 

reprodutivas (e.g., Aichinger, 1987; Duellman & Trueb, 1994; Vasconcelos & Rossa-

Feres, 2005), e sobrevivência dos organismos devido a restrições fisiológicas e 

tolerância térmica (Brow et al., 1996; Vitt & Caldwell, 2014). Seus efeitos podem variar 

temporalmente, afetando de forma distinta os estágios ontogenéticos, e diferir na 

magnitude e direção do efeito desencadeado, influenciando diferencialmente as 

estruturas em formação no organismo (Denver, 2013; Boorse & Denver, 2004; Brown 

& Cai, 2007; Laudet, 2011). Diversos estudos recentes abordaram os efeitos da 

temperatura sobre o desenvolvimento larval em Anura (Rose, 2005; Watkins & Vraspir, 
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2006; Arendt, 2010; Andrews et al., 2000; Gomez-Mestre et al., 2010), mas permanece 

obscuro se diferentes espécies, expostas a regimes térmicos específicos em seu habitat, 

diferem quanto à sensibilidade térmica de processos do desenvolvimento larval. Tal 

conhecimento é particularmente relevante no atual cenário de aceleração das mudanças 

climáticas em associação com o aquecimento global, e poderia contribuir especialmente 

para inferir a vulnerabilidade das espécies e seu risco de extinção. 

Alguns fatores podem ser considerados restritivos, ou limitantes, ao 

estabelecimento canônico de determinados processos de desenvolvimento (Atkin et al., 

2006; Godoy et al., 2011; Gomez-Mestre & Buchholz, 2006; Duarte et al., 2012; Saito et 

al., 2016; Simon et al., 2015; Deutsch et al., 2008; Beattie, 1987), como a temperatura 

experimentada em campo pelos indivíduos em formação e crescimento. Espécies que 

ocumpam ambientes com regimes térmicos mais quentes podem estar mais próximas ao 

seu limiar térmico, e seria esperado que sua tolerância térmica seja menor do que a 

observada em espécies que se desenvolvem em regimes térmicos com temperaturas mais 

amenas (Duarte et al., 2012; Simon et al., 2015; Deutsch et al., 2008; Beattie, 1987). 

Consequentemente, espécies distribuídas em nichos que diferem quanto ao regime térmico 

podem exibir adaptações específicas associadas ao ambiente em questão (Saito et al., 

2016; Beattie, 1987), as quais poderiam ser identificadas inclusive em janelas 

ontogenéticas específicas, como durante o desenvolvimento larval em girinos. O padrão 

de resposta plástica expressa diante de determinados sinais presentes no ambiente de 

desenvolvimento pode ser influenciado por um legado histórico, relacionado à trajetória 

evolutiva com ancestralidade compartilhada que eventualmente incrementa o sinal 

filogenético e restringe determinadas possibilidades nos processos de desenvolvimento 

(Atkin et al. 2006; Godoy et al., 2011; Gomez-Mestre & Buchholz, 2006). Embora 

estudos tenham avaliado a sensibilidade térmica nos processos de desenvolvimento (e.g. 

Saito et al., 2016; Beattie, 1987; Gomez-mestre & Buchholz, 2006; Hayes, 1993; Houde, 

1989; Niehaus et al. 2016) e gerado informações acerca dos padrões de respostas de 

plasticidade fenotípica em contextos filogenéticos (Atkin et al., 2006; Godoy et al., 2011; 

Gomez-Mestre & Buchholz, 2006), a literatura ainda carece de informações acerca do tipo 

de resposta plástica estabelecida durante o desenvolvimento em diferentes regimes 

térmicos em espécies neotropicais de anuros. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 O presente trabalho objetivou comparar a sensibilidade dos processos de 

desenvolvimento a temperatura entre girinos de três espécies de Rhinella (R. icterica e 

Rhinella ornata, presentes exclusivamente na mata atlântica, e Rhinella schneideri, com 

ampla distribuição no cerrado, caatinga e mata atlântica; ver IUCN, 2008; Stevaux, 

2002) e também girinos de uma espécie filogeneticamente mais distante, Leptodactylus 

labyrinthicus, também distribuída no cerrado, caatinga e mata atlântica (IUCN, 2008). 

A hipótese geral testada previa que o desenvolvimento de girinos das espécies R. 

schneideri e L. labyrinthicus seria mais sensível a diferenças na temperatura de 

desenvolvimento, estabelecendo respostas plásticas marcantes na morfologia dos girinos 

devido à maior área de distribuição dessas espécies, por estarem expostas a uma maior 

heterogeneidade térmica espacial.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Caracterizar os efeitos dos ambientes de desenvolvimento nas taxas de 

diferenciação e crescimento das quatro espécies estudadas; 

• Analisar a plasticidade morfológica aos ambientes de desenvolvimento das 

quatro espécies; 

• Identificar possíveis fatores filogenéticos e ecológicos que poderiam explicar 

diferenças no tipo de resposta plástica entre as espécies estudadas; 
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5. Discussão 

 

 Nesse trabalho, girinos das espécies Rhinella icterica, Rhinella ornata, Rhinella 

schneideri e Leptodactylus labyrinthicus foram expostos a 5 ambientes de 

desenvolvimento com regimes térmicos distintos, com o objetivo de verificar o efeito da 

temperatura sobre o desenvolvimento larval nessas espécies. Amostras coletadas ao 

longo do período em que os girinos foram mantidos em diferentes regimes térmicos 

foram comparadas para inferir as taxas de diferenciação e crescimento corpóreo e 

identificar respostas plásticas na morfologia. Tal abordagem permitiu identificar 

diferenças na sensibilidade do desenvolvimento larval à temperatura em espécies de 

anuros de duas famílias com distribuição neotropical, as quais podem refletir relações 

com parâmetros ecológicos, mas também sinalizar a possível influência de dependência 

hierárquica decorrente de ancestralidade comum. 

Nas espécies estudadas, as taxas de crescimento e diferenciação são associadas à 

temperatura do ambiente de desenvolvimento dos girinos. Temperaturas mais elevadas 

resultam em maiores taxas de diferenciação em detrimento do crescimento, enquanto 

em temperaturas amenas o crescimento é favorecido em relação à diferenciação. O 

modelo de Smith-Gill e Berven (1983) foi um dos primeiros a destacar a relação da 

temperatura com o crescimento e a diferenciação, utilizando três espécies de Rana. Esse 

modelo sugere que a sensibilidade térmica de crescimento é menor que a sensibilidade 

de diferenciação, e que em temperaturas mais altas a diferenciação é mais acelerada que 

o crescimento. Além das espécies de Rana, este modelo foi corroborado por outras 

espécies de anuros, como Limnodynastes peronii (Niehaus et al., 2006). No presente 

estudo, as espécies Rhinella icterica e Rhinella ornata apresentaram uma clara 

associação da temperatura com o crescimento corpóreo e a taxa de diferenciação. No 

entanto, o padrão de crescimento foi oposto ao descrito para Rana, e girinos que se 

desenvolveram em temperaturas mais elevadas apresentaram maior tamanho corpóreo e 

maior taxas de diferenciação. Em contraste, girinos de Rhinella schneideri e 

Leptodactylus labyrinthicus apresentaram taxas de crescimento inferiores nessas 

condições, e não foi possível identificar um padrão conspícuo de efeito da temperatura 

sobre o crescimento corpóreo. Nessas duas espécies, a diferenciação também foi baixa, 

sugerindo menor sensibilidade dessas espécies aos regimes térmicos estabelecidos. 
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É possível que a aceleração do desenvolvimento para Rhinella icterica e 

Rhinella ornata seja um reflexo do estresse térmico. De acordo com Ghalambor et al. 

(2007), um ambiente estressante é aquele nunca antes experimentado pela população, 

impondo um desafio à manutenção da homeostase. Sob uma perspectiva fisiológica, o 

estresse seria identificado quando fatores ambientais excedem o limiar de tolerância 

para a espécie, resultando na produção de hormônios que aceleram o desenvolvimento 

(Brown & Cai, 2007).  Se utilizarmos estas definições, podemos sugerir que os regimes 

mais quentes sejam estressantes para os girinos de Rhinella icterica e Rhinella ornata, 

pois induziram a aceleração do desenvolvimento e representam valores acima da média 

mensal de temperatura experimentada pelas espécies para o local de coleta. A 

aceleração do desenvolvimento e redução das taxas de crescimento pode ser explicada 

por diversos fatores, incluindo a fisiologia, pois o metabolismo basal dos ectotermos em 

temperaturas mais altas é maior, e menos energia é canalizada para o crescimento 

(Hochachka e Somero, 2002), e a sobrevivência, relacionada com um maior risco de 

secagem de habitats efêmeros em temperaturas mais elevadas (Niehaus et al., 2006). 

Estes dois fatores, entretanto, não explicam efetivamente os resultados obtidos em R. 

icterica e R. ornata: embora adultos destas espécies ocasionalmente se reproduzam em 

poças efêmeras, este não é o preferencial para ambas as espécies (Vasconcelos et al., 

2011, Prado et al., 2009). Adicionalmente, R. icterica e R. ornata aceleraram o 

desenvolvimento e cresceram principalmente quando são expostas a ambientes de 

desenvolvimento mais quentes, contrariando a explicação fisiológica de alocação de 

recursos (Hochachka e Somero, 2002).  

A lei biológica que correlaciona a temperatura com o tamanho dos organismos 

ectotermos (Atkinson et al., 1994) sugere que o desenvolvimento animal em 

temperaturas mais elevadas resultaria em indivíduos com tamanho corpóreo menor. 

Segundo Atkinson (1995), os padrões em 90,2% dos ectotermos aquáticos parecem 

obedecem a esta predição, e apenas 9,8% possuem padrão oposto. Segundo o autor, 

existiriam quatro condições possíveis que explicariam as exceções à lei: (1) ambientes 

nos quais o aumento da temperatura não causa redução do oxigênio; (2) ambientes 

pouco propensos à dissecação; (3) espécies em que um maior tamanho corpóreo 

representaria menores chances de predação; (4) espécies que utilizam sinais sazonais 

como desencadeadores da maturação. Todos estes mecanismos poderiam explicar o 

padrão encontrado em R. icterica e R. ornata, embora ainda não expliquem porque R. 
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schneideri e L. labyrinthicus não exibem o mesmo padrão. É possível que diferenças na 

temperatura ótima da taxa de crescimento ao longo da ontogenia entre as espécies 

possam explicar esse resultado. Estudos realizados com o isópode Idotea baltica 

(Strong & Daborn, 1980) demonstraram que indivíduos que se desenvolveram em maior 

temperatura exibem inicialmente altas taxas de crescimento, com subsequente 

diminuição do crescimento, enquanto o oposto ocorre nos indivíduos que se 

desenvolveram em temperaturas mais amenas. Tendências similares também foram 

observadas em outras espécies de ectotermos aquáticos (e.g. Angilletta & Dunham, 

2003), sugerindo que as predições apresentadas podem ser gerais.   

Analisando os efeitos do ambiente de desenvolvimento sobre a plasticidade 

morfológica das espécies de anuros estudadas, notamos que a sensibilidade térmica 

corrobora a predição de que a plasticidade poderia ser guiada por uma heterogeneidade 

ambiental (e.g. Levins, 1962). A plasticidade morfológica pode ser explicada pela 

exposição à maior variação de temperatura, caracterizada pelo bioma ou por ampla 

distribuição geográfica da espécie. As espécies que ocupam ambientes de caatinga e 

cerrado (Rhinella schneideri e Leptodactylus labyrimthicus) estão teoricamente expostas 

a ambientes extremos com temperaturas sazonais altas e constantes, enquanto espécies 

exclusivas de mata atlântica (Rhinella icterica e Rhinella ornata) seriam expostas a uma 

variação mais sazonal na temperatura ambiental (Titon e Gomes, 2017). De acordo com 

nossos resultados, o desenvolvimento morfológico em espécies exclusivas da mata 

atlântica parece mais sensível ao regime térmico de desenvolvimento.  

A temperatura crítica máxima (CTMax) de espécies que habitam ambientes de 

caatinga e cerrado está mais próxima da temperatura ambiente do que espécies que 

residem exclusivamente na mata atlântica (Simon et al. 2015), e CTMax de anuros 

generalistas é maior e mais variável do o que espécies restritas a florestas (Nowakowski 

et al., 2017). Com base nessas informações, é possível sugerir que Rhinella schneideri e 

Leptodactylus labyrimthicus sejam mais vulneráveis ao aumento da temperatura global 

do que Rhinella icterica e Rhinella ornata, devido à menor diferença entre CTMax e 

temperatura máxima do ambiente nessas espécies (Simon et al., 2015). Embora os 

valores de CTMax e Tmax de espécies da caatinga e cerrado sejam mais próximos, 

essas espécies possuem pouca sensibilidade ao aquecimento ou aumento abrupto da 

temperatura. No contexto de mudanças climáticas, o panorama brasileiro sugere um 

aumento da temperatura média de 1 a 6 graus neste século (Nobre et al., 2007), 
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indicando maior vulnerabilidade dessas espécies devido à sua incapacidade de 

responder ao aumento da temperatura, ao menos nos estágios mais iniciais do 

desenvolvimento larval. Embora as espécies da caatinga e cerrado sejam 

particularmente vulneráveis ao aquecimento, é importante ressaltar que todas as 

espécies tropicais exibem valores de WT (tolerância de aquecimento) elevados quando 

comparadas às espécies de clima temperado (Simon et al., 2015; Duarte et al., 2012, 

Deutsch et al., 2008), evidenciando a vulnerabilidade das espécies tropicais não apenas 

em Anura, mas também de outras linhagens animais (Deutsch et. al., 2008, Huey et al., 

2009, Duarte et al., 2012, Simon et al., 2015).  

A hipótese de aclimatação benéfica (Leroi, Bennet et al., 1994) postula que a 

aclimatação a um ambiente particular promove uma vantagem de desempenho em 

comparação com um organismo que não consegue se aclimatar. Segundo essa ideia, 

espécies como Rhinella icterica e Rhinella ornata possuem a vantagem de uma maior 

sobrevivência quando comparadas a Rhinella schneideri e Leptodactylus labyrinthicus, 

devido à maior sensibilidade dos processos de desenvolvimento aos diferentes regimes 

térmicos testados. Cabe ressaltar que, apesar de não estar relacionado a um ambiente de 

desenvolvimento específico e ser em baixos níveis, Rhinella schneideri foi a única 

espécie que apresentou mortalidade ao longo de todo o período de manutenção em 

laboratório, o que seria coerente com a ideia de desvantagem pela incapacidade de 

aclimatação.  

Estudos comparativos de plasticidade em girinos permitem o entendimento da 

evolução das normas de reação relacionadas a determinado fator ambiental. Dentre os 

estudos existentes, os trabalhos de Morey e Reznick (2000, 2004) destacam-se ao 

discutir inércia filogenética no gênero Scaphiopus. Especificamente, os autores 

concluíram que as três espécies estudadas possuem normas de reação muito similares 

quando expostas a oito níveis diferentes de alimentação, o que poderia sugerir um efeito 

filogenético no potencial de respostas plásticas do gênero, mesmo existindo 

particularidades dentre as espécies. A inércia filogenética, contudo, não influencia todos 

os parâmetros igualmente. A plasticidade da temperatura crítica máxima (CTMax) para 

anuros (Simon et al., 2015) e moscas da fruta (Kellermann et al., 2012) exemplificam a 

evolução do parâmetro sendo provavelmente influenciada pela história evolutiva da 

própria espécie. Devido ao número relativamente baixo de espécies utilizado neste 

projeto, não foi possível calcular formalmente o sinal filogenético para Rhinella. 
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Entretanto, fatores ecológicos possivelmente se sobrepõem aos filogenéticos em 

Rhinella, pois existe discrepância na sensibilidade entre as espécies de Rhinella 

estudadas neste trabalho. O estudo de espécies adicionais desse gênero pode elucidar se 

a diferença de sensibilidade existente entre R. schneideri e as espécies R. icterica e R. 

ornata poderia indicar redução de sinal filogenético na resposta térmica de determinada 

espécie, ou indicar se fatores ecológicos podem se sobrepor aos filogenéticos na 

sensibilidade térmica do desenvolvimento. 

O período reprodutivo é outro fator que pode influenciar a plasticidade 

fenotípica ao ambiente de desenvolvimento. Espécies de anuros que se reproduzem em 

diferentes épocas do ano consequentemente diferem quanto às temperaturas de 

desenvolvimento de seus girinos. As espécies Rhinella icterica e Rhinella ornata se 

reproduzem entre o final do inverno até o início do verão (Vasconcelos et at., 2011; 

Rossa-Feres & Jim, 1994) e, portanto, os girinos destas espécies estão expostos a um 

ambiente com aumento gradual da temperatura média. As espécies Rhinella schneideri e 

Leptodactylus labyrinthicus se reproduzem entre o final da primavera ao início do 

outono (Santos et al. 2007; Vasconcelos et al. 2011; Rossa-Feres & Jim, 1994) e, 

consequentemente, seus girinos estão expostos a uma diminuição gradual da 

temperatura. Como o desenvolvimento em Rhinella icterica e Rhinella ornata parece 

ser mais sensível às condições ambientais envolvendo aquecimento, e a diminuição da 

temperatura parece afetar mais Rhinella schneideri e Leptodactylus labyrinthicus, é 

possível que o período reprodutivo seja um dos fatores influenciando a sensibilidade 

térmica nessas espécies. 
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