
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE  
 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DO AUMENTO DA TEMPERATURA DA ÁGUA EM 

GIRINOS (AMPHIBIA: ANURA) DE 

LEPTODACTYLUS FUSCUS (LEPTODACTYLIDAE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador/e-mail: MircoSolé/ mksole@uesc.br 

 

Nome do Candidato/e-mail: Gabriela Alves Ferreira/ gabriela-alves77@hotmail.com 

 

Nível: Mestrado 

 

Linha de pesquisa do curso na qual o projeto se encaixa: Ecologia e Conservação de 

Populações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilhéus, 07/11/2018 

 



RESUMO. Estudos recentes têm relacionado ameaças como o aquecimento global em 

curso,ao declínio populacional e ao aumento das taxas de extinção de muitas espécies de 

anfíbios. Nesse contexto, o presente estudo terá como objetivo avaliar a relação existente 

entre o aumento da temperatura da água em girinos de Leptodactylus fuscus e qual seu 

efeito sobre a mortalidade, crescimento, estágio de desenvolvimento e índices de assimetria 

flutuante (AF) sobre a homeostase do desenvolvimento de caracteres bilaterais nos 

indivíduos. As larvas de anuros serão submetidas a quatro tratamentos: (1) Temperatura 

constante: 25°C; (2) Aumento de temperatura: 28°C; (3) Aumento de temperatura: 31°C; 

(4) Aumento da temperatura: 33°C. Espera-se que os girinos de L. fuscus respondam ao 

aumento gradual da temperatura reduzindo o tempo de desenvolvimento e tamanho 

corporal. Também é esperado que a taxa de mortalidade aumente a medida que a 

temperatura seja elevada nos tratamentos.  

PALAVRAS-CHAVE: Anura, assimetria flutuante, mudanças climáticas, declínios 

populacionais, anfíbios, girinos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Declínios populacionais e extinção de diversas espécies de anfíbios tem se 

intensificado de forma alarmante em todo o mundo (Blaustein et al., 2010). Hoffman et 

al.,(2010), sugere que aproximadamente 41% das espécies do grupo se encontram 

emsituação de risco. Diante de uma perspectiva histórica e evolutiva, diversos 

pesquisadores vêem na atual crise da biodiversidade um sexto evento de extinção em massa 

das espécies de anfíbios (Wake & Vredenburg, 2008), visto que, se comparados a outros 

grupos de vertebrados, os anfíbios vem sofrendo a perda de espécies de forma mais severa 

(Bielbyet al., 2008; Collins et al., 2003). 



As causas do declínio populacional dos anfíbiospodem variar em diferentes regiões 

e em diferentes populações de uma mesma espécie (Blaustein et al., 2010). A perda e a 

fragmentação de habitats, atreladas a introdução de espécies exóticas, doenças infecciosas 

emergentes e alterações climáticas representam algumas das ameaças de grande impacto 

para as populações desse grupo (Collins et al., 2003), sendo possível que haja interações 

sinérgicas entre mais de uma ameaça (Blaustein et al., 2010).  

As respostas causadas pelas mudanças climáticas vão desde alterações no padrão, 

dinâmica e distribuição das populações, até alterações comportamentais,na fenologia 

reprodutiva e na biologia dos indivíduos (Cockell & Blaustein, 2001; Peters & Lovejoy, 

1992). Dependendo do estágio de desenvolvimento do organismo, as respostas aos estresses 

causados pelas mudanças climáticas podem variar (Blaustein et al. 2010). Alterações no 

tempo de desenvolvimento e nataxa de crescimento dos indivíduos são descritos como 

efeitos subletais relacionados ao aumento da temperatura (e.g. Rödder & Weinsheimer, 

2009; Fouquet et al., 2010, Blaustein et al., 2010).Além disso, a história de vida de uma 

espécie pode torná-la mais susceptível a mortalidade diante do cenário das mudanças na 

temperatura e na precipitação (Blaustein et al., 2010), indicando que certas espécies ou 

indivíduos possuem menor capacidade adaptativa e plasticidade fenotípica frente as 

alterações climáticas (Hoffman & Sgro, 2011). 

Abordagens alternativas têm surgido como forma de avaliação de alterações 

ambientais letais ou não letais buscando averiguar mudanças no desenvolvimento em nível 

de indivíduos (Hare & Carter, 1976). A assimetria flutuante (AF) baseia-se na observação 

de desvios no desenvolvimento ontogenético em ambos os lados de indivíduos de uma 

mesma espécie, podendo ser moldada por estresses genéticos ou ambientais. Essa 

ferramenta tem mostrado alto potencial como ferramenta de biomonitoramento 



(Sanseverino et al.,2008; Hogg et al., 2001; Palmer e Strobeck, 1986).As larvas de anfíbios 

anuros apresentam alta plasticidade em seus atributos morfológicos, fisiológicos e 

comportamentais diante de alterações no habitat, sendo então, consideradas bons modelos 

para estudos de AF (Altig & McDiamird, 1999).  

 

OBJETIVOS 

Nesse contexto, o presente estudo terá como objetivo avaliar o efeito do aumento da 

temperatura da água sobre girinos de Leptodactylus fuscus analisando o efeito da 

temperatura da água sobre a mortalidade, crescimento, estágio de desenvolvimento eíndices 

de assimetria flutuante sobre a omeostase do desenvolvimento de caracteres bilaterais em 

larvas de uma espécie de anuro neotropical.  

JUSTIFICATIVA 

Segundo Schiesariet al., 2007, a região neotropical possui o maior número de 

espécies de anfíbios registradas. No entanto, também nessa região é encontrada a maior 

taxa de declínio populacional dos anfíbios no mundo (Stuart et al., 2004). Recentemente, 

estudos têm abordado a relação entre as alterações climáticas e a extinção de algumas 

espécies de anfíbios (e.g. Poundset al., 2006, Duarte et al., 2012, Sheridan & Bickford, 

2011) e demonstram que muitas espécies estão vivendo sob temperaturas muito próximas 

da sua faixa de tolerância, aumentando a vulnerabilidade desses organismos a futuros 

aumentos da temperatura global (Tejedo et al., 2012, Duarte et al., 2012). 

Ao longo dos anos, estudos relacionados a alterações térmicas no ambiente e as 

respostas em anfíbios têm sido realizados. No entanto, a maior parte destes estudos é 



conduzida com anfíbios na fase adulta e um menor número de estudos é realizado com o 

estágio larval (e.g. Frost e Martin, 1971;Barttstrom, 1968). Dessa forma, é de extrema 

importância estudos que tenham como foco sanar as lacunas de conhecimento sobre a 

resposta a nível populacional e de indivíduos a estresses ambientais e alterações antrópicas 

com larvas de anuros, de forma que sejam investigadas e identificadas as reais ameaças 

para os anfíbios e formas de mitigação desses impactos.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Coleta dos dados 

Para a realização do experimento serão coletados 10 casais de Leptodactylus fuscus 

(Schneider, 1799) em corpos d’água localizados no Sul Baiano. Cada casal será colocado 

em sacos plásticos transparentes com água da própria poça para deposição dos ovos e 

depois serão soltos no respectivo local onde foram capturados. Em laboratório, as desovas 

serão depositadas em aquários de vidro com água descloretada para posterior eclosão dos 

girinos. Os girinos serão mantidos em aquários em temperatura ambiente (25°C)com 

fotoperíodo natural para aclimatação até o estágio 25 de desenvolvimento (Gosner, 1960) e 

serão alimentados com ração de peixe durante o experimento.  

Sistema de estudo e delineamento experimental 

Os girinos serão aleatorizados e em cada aquário será colocado um total de 30 

indivíduos. Para o experimento serão realizados quatro tratamentos e um controle. Nos 

quatro tratamentos será realizado um gradiente de aquecimento da água, com um aumento 

de 3° C a cada tratamento. Controle= água em temperatura ambiente (24 a 25°C); 

tratamento 1= água a 28°C; tratamento 2= água a 31°C; tratamento 3= água a 33°C e 



tratamento 4= água a 36°C. Em cada aquário, será depositada uma quantidade padrão de 

água. Para manter a temperatura da água constante durante o experimento serão utilizados 

controladores de temperatura e para manter a água aquecida durante os tratamentos será 

utilizado um aquecedor.  

Análise estatística 

Para analisar se existe diferença na taxa de mortalidade entre os tratamentos e se os 

estágios de desenvolvimento dos girinos se diferenciam entre os tratamentos será usado um 

teste de ANOVA. Será utilizado o mesmo teste para verificar se o tamanho do corpo dos 

indivíduos é diferente entre os dois tratamentos. A posteriori será realizado um Teste de 

Tukey HSD para comparação entre as médias. 

Para avaliar se existe AF será seguido o protocolo proposto por Palmer & Strobeck 

(1986). Como índices de AF serão utilizados cinco características morfológicas 

(comprimento do olho, largura do olho, largura da narina, distância da narina ao focinho e 

distância do olho ao focinho), onde será feito o cálculo da AF= D – E para cada 

característica morfológica, onde D e E representam os lados direito e esquerdo do 

indivíduo, respectivamente (Costa & Nomura, 2016; Palmer & Strobeck, 1986). Cada 

característica morfológica será medida três vezes em uma mesma semana para a diminuição 

de erros humanos na medição dos indivíduos. Com os valores obtidos na medição, será 

utilizado um Teste T para amostras independentes para verificar se os valores obtidos na 

medição são diferentes de zero e inferir a existência ou nãode AF. Também será realizado 

um teste Kolmogorov-Smirnov (K-S) para avaliar a normalidade na distribuição dos índices 

de AF. Será utilizado o coeficiente de correlação de Sperman para verficar se os índices de 



AF estão relacionados ao estágio de desenvolvimento das larvas e ao comprimento total. 

Por fim, será realizado uma ANOVA com os valores de cada característica morfológica 

para verificar se existe influencia da temperatura da água na AF em girinos de 

Leptodactylus fuscus. 

FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES QUE PRETENDE PEDIR 

FINANCIAMENTO: O projeto contará com recursos oriundos de dois projetos aprovados 

em editais competitivos: 1. CHAMADACNPQ/ICMBIO/FAPs nº 18/2017 - Linha 1: 

Caatinga: Qual o efeito das queimadas sobre herpetofauna do Parque Nacional da Chapada 

Diamantina? 2. Projeto aprovado no edital Universal da FAPESB: Impacto das mudanças 

climáticas sobre os anfíbios das florestas montanas do corredor central da Mata Atlântica. 
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