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Resumo
Nos estudos dos ritmos biológicos de roedores em laboratório, a roda de
atividade é comumente utilizada assumindo-se que o horário da atividade em roda
represente o horário de atividade do animal na natureza. Entretanto, o tuco-tuco
(Ctenomys aff. knighti) é um roedor subterrâneo diurno em campo e noturno em
laboratório. Como a luz, geralmente, inibe a atividade de animais noturno (um efeito
agudo chamado mascaramento) queríamos saber como é possível um animal noturno
inverter sua fase de atividade, superando o mascaramento. Para isso, , nosso primeiro
objetivo foi verificar quais comportamentos são apresentados pelos tuco-tucos em
laboratório, a distribuição desses comportamentos ao longo do dia e qual a
contribuição da atividade em roda para o total de sua atividade e ritmicidade. O
segundo objetivo foi verificar quais os efeitos agudos que a luz e a escuridão têm
sobre a atividade dos tuco-tucos. 18 machos e fêmeas adultos (150-250g) foram
mantidos em um regime de CE 12:12. 6 deles tiveram seus comportamentos
registrados por câmeras e analisados quanto à ritmicidade. Também tiveram sua
atividade em roda, atividade geral e temperatura corporal monitoradas. Eles
receberam pulsos de luz e escuridão para verificar se há efeito de mascaramento em
seus ritmos, passando pelo mesmo protocolo em três condições: 1) sem roda de
atividade; 2) com roda; 3) com roda travada. A maioria dos animais demonstrou
pouca ou nenhuma ritmicidade em comportamentos expressos em laboratório que
não a atividade em roda, a qual também é o principal componente da atividade geral
a sofrer efeitos agudos de pulsos de luz, embora tenhamos encontrado mascaramento
também na temperatura corporal. Um único indivíduo, quando mantido sem roda de
atividade, mudou de noturno para diurno. Como a atividade em roda foi o principal
comportamento inibido pela luz, cujo efeito foi quase nulo nos demais
comportamentos, o mascaramento parece não ser um empecilho para a atividade
diurna do tuco-tuco em campo e à sua inversão de noturnalidade para diurnalidade.
Palavras-chave: roedor subterrâneo, mascaramento, inversão de fase,
comportamento de laboratório, roda de atividade.

Abstract
The running wheel is commonly used in rhythm studies assuming that the
wheel-running time corresponds to the activity time in nature. The tuco-tuco
(Ctenomys aff. knighti), however, is a subterranean rodent which is diurnal in the
field and nocturnal in the lab. As light usually inhibits nocturnal animals’ activity –
an acute effect called masking – we wanted to know how it is possible for a
nocturnal animal to become diurnal, overcoming masking. For achieving that, our
first goal was to verify which are the tuco-tuco’s behaviors and different kinds of
activities in the lab besides the wheel activity, their distribution throughout the 24
hours, and how much the running wheel activity contributes to the total activity and
its rhythmicity. The second goal was to verify the acute effects of light and darkness
on their rhythms. 18 adult males and females (150-250g) were kept in a LD 12:12
regimen. 6 of them had their behaviors recorded by cameras and analyzed for
rhythmicity. Their wheel-running activity, general activity and body temperature
were also monitored. They received light and darkness pulses to verify possible
masking effects in their rhythms, going through the same protocol three times: 1)
without wheel, 2) with wheel, and 3) with a blocked wheel. Most of animals
demonstrated little to no rhythmicity in specific lab behaviors, except for wheelrunning activity. The wheel activity is also the main component of the general
activity that was inhibited by the light pulse, but we found some masking on body
temperature rhythm as well. Interestingly, there was a single individual that switched
from nocturnal to diurnal when kept without a running wheel, and presented the
masking patterns expected for diurnal animals. As wheel activity was the main
component suffering inhibition by light, with little to no inhibition of other
behaviors, it seems masking isn’t an obstacle to the diurnal activity in the field and
consequently to switches from nocturnal to diurnal activity within an individual
lifetime.
Key-words: subterranean rodent, switch, masking, lab behavior, runningwheel.
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1. Introdução

1.1. Cronobiologia: conceitos básicos
O movimento de rotação da Terra possui um período aproximado de 24 horas,
com o dia e a noite se alternando e promovendo variações cíclicas na iluminação,
temperatura ambiental, umidade relativa do ar, disponibilidade de alimento, presença
de predadores. Dessa forma, os organismos estão sujeitos a um ambiente cíclico, com
variações previsíveis.
Além dessas variações em escala diária, há outras em escala sazonal,
resultantes do movimento de translação da Terra com período de um ano. Ambas
foram notadas e documentadas pela humanidade em várias épocas e culturas
diferentes, associando os ciclos ambientais aos ritmos exibidos pelas plantas e
animais.

“Quando o galo cantou, achei que o dia estivesse raiando.”
As aves, peça grega de Aristófanes de 411 a.C.
(tradução de Antonio Medina Rodrigues).

“Quando o inverno se transforma em primavera,
Pássaros que estavam em silêncio fazem suas canções ressoarem,
Flores que não estavam floridas cobrem o chão (...)”
Trecho de poema de Ohogimi, uma poeta japonesa do século VII
(tradução livre da versão em inglês de Basil Hall Chamberlain).

Por muito tempo, porém, essas observações pareciam interpretar os ritmos
exibidos pelos seres vivos como respostas passivas a estímulos ambientais cíclicos.

2
O experimento do astrônomo Jean Jacques d’Ortous de Mairan desafiou essa
interpretação em 1729 (apud Moore-Ede et al., 1982). Ele demonstrou, pela primeira
vez, que a planta Mimosa pudica, cujas folhas abrem de dia e se fecham à noite,
continua a exibir o ritmo de abertura e fechamento foliar mesmo na ausência de
pistas temporais, em escuro constante. Essa foi uma indicação de que essas plantas
poderiam ter algum mecanismo interno que produzisse aquele ritmo, em vez de
apenas reagir à luz ambiental. Mais de um século depois, em 1832, Augustin de
Candolle demonstrou que, em escuro constante, sem pistas temporais, o ritmo de
abertura e fechamento foliar da Mimosa tinha um período de 22 a 23 horas, e não de
24 horas (apud Moore-Ede et al., 1982). Isso evidenciou que os organismos poderiam
ter um período próprio, diferente do ambiental. Esses ritmos biológicos com duração
de cerca de um dia são chamados, hoje, de circadianos.
A partir desses primeiros experimentos, foram-se acumulando evidências de
que os ritmos biológicos diários não são causados diretamente por variações
ambientais cíclicas, mas são endógenos, ou seja, gerados internamente. Dentre suas
diversas contribuições, Erwing Bünning demonstrou, em 1935, que os períodos dos
ritmos de plantas são herdados geneticamente (apud Moore-Ede et al., 1982). Em
1960, Colin Pittendrigh publicou uma série de artigos sobre as propriedades dos
sistemas circadianos, e a natureza circadiana dos ritmos em humanos foi confirmada
em 1962 por experimentos de Aschoff e Wever, que investigaram os ritmos de
atividade e repouso de indivíduos isolados sem acesso a pistas temporais ambientais.
Desde então, os ritmos de diversas variáveis biológicas e em diversos
organismos têm sido estudados pela Cronobiologia, área que foi estabelecida em
1960, no simpósio Cold Spring Harbor Symposium on Biological Clocks, nos
Estados Unidos. Essa reunião foi de extrema importância para formalizar diversos
conceitos utilizados até hoje.

1.1.1. Parâmetros dos ritmos
Para a discussão sobre ritmos e ciclos, é importante compreender alguns
parâmetros e conceitos normalmente utilizados (Fig. 1).
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Período: intervalo de tempo que o ritmo biológico ou ciclo ambiental
leva para se repetir. Por exemplo, o ritmo de atividade e repouso de um
animal sincronizado ao claro/escuro natural tem um período de 24h.



Intervalo de variação (“range of variation”): a diferença entre o menor e
o maior valor de um ritmo biológico ou ciclo ambiental. Por exemplo,
um animal cujo ritmo de temperatura chegue a um mínimo de 35ºC
durante a noite e um máximo de 37ºC durante o dia tem um intervalo de
variação de 2ºC no ritmo de temperatura.



Fase: Uma fração do período de uma oscilação. Por exemplo, a fase
noturna do ciclo claro/escuro.

Figura 1. Parâmetros básicos de uma variável que oscila ao longo do tempo: período,
intervalo de variação e fase.

1.1.2. Propriedades dos ritmos circadianos
Para ser considerado circadiano, um ritmo precisa cumprir três requerimentos
(Marques et al., 1997):
1. Expressar-se em condições ambientais constantes (endogenicidade);
2. Ser sensível a um ciclo ambiental, sincronizando-se a ele;
3. Ter o período independente de variações na temperatura ambiente.
Os ritmos circadianos são autossustentados, ou seja, não dependem de
estímulos externos para sua geração. Dessa forma, devem persistir em condições
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ambientais constantes, razão pela qual, para verificar a natureza endógena de um
ritmo, é um experimento comum transferir os animais para uma situação de
laboratório sem ciclos, com temperatura e iluminação constantes, dentre outros
fatores. Um exemplo notável da persistência de ritmos de atividade e repouso nesse
tipo de condição é o experimento de Aschoff (1960). Nele, seis gerações sucessivas
de camundongos foram criadas em condições constantes em laboratório desde o
nascimento até a morte. Mesmo a 6ª geração apresentou ritmo circadiano de
atividade e repouso, com períodos entre 25 e 25,6 horas.
Quando um ritmo circadiano é observado em condições constantes de
laboratório, ele exibe seu período próprio, que é diferente de 24h, mas de valor
próximo. Porém, com o organismo exposto a um ciclo diário ambiental, como o
claro/escuro de 24h, acaba se se sincronizando a ele, ou seja, estabelece uma relação
de fase estável com o ciclo ambiental, resultando em seu período ajustado para 24h.
Outra propriedade dos ritmos circadianos é a compensação à temperatura. Para
a maioria das reações bioquímicas, o Q10 é 2, ou seja, um aumento de 10ºC na
temperatura ambiente faz com que elas dobrem de velocidade (Satyanarayana &
Chakrapani, 2013). Caso isso acontecesse com os ritmos circadianos, eles
aumentariam e diminuiriam de velocidade conforme a temperatura, fazendo com que
o período dos ritmos se tornasse instável. O período dos ritmos circadianos,
entretanto, possui um Q10 próximo de 1, sendo pouco afetado por mudanças de
temperatura. Além dos endotermos, mesmo plantas, invertebrados e animais
ectotérmicos, cuja variação na temperatura corporal possui uma amplitude alta,
mantêm um período estável em seus ritmos devido a essa propriedade.

1.1.3. Sistema circadiano: mecanismos de sincronização
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Figura 2. Representação esquemática do sistema circadiano, em que as informações de um
ciclo ambiental são recebidas e transmitidas por vias aferentes ao oscilador, que se
sincroniza ao ciclo e envia informações aos órgãos efetores por meio de vias eferentes,
resultando na geração de um ritmo.

Um modelo usado para representar a estrutura do sistema circadiano é
esquematizado na Figura 2. Inicialmente, era um modelo teórico, concebido antes do
descobrimento das estruturas anatômicas que ele representa.
Em primeiro lugar, o mecanismo interno que gera os ritmos circadianos é
chamado de relógio ou oscilador circadiano. Ele possui um período próprio e
próximo de 24h, característico da espécie, e se sincroniza a pistas ambientais, como o
ciclo de claro/escuro da natureza, por vias aferentes que lhe transmitem a informação
temporal externa. Havendo a sincronização do oscilador, com ajuste de seus período
e fase, ele transmite a informação temporal do dia e noite para as demais estruturas
do organismo. Por meio de vias eferentes, controla a expressão dos ritmos, de
maneira que eles passam a manter uma relação de fase estável com os ciclos
ambientais.
Esse mecanismo de sincronização é chamado de arrastamento e o ciclo
ambiental que arrasta o oscilador circadiano é chamado de zeitgeber.

6
Figura 3. Esquema da atuação do arrastamento e do mascaramento na sincronização do
sistema circadiano. No arrastamento, há ajuste de período e fase do oscilador biológico pelo
ciclo ambiental. No mascaramento, o estímulo ambiental atua diretamente e de forma aguda
sobre o ritmo, sem modificar propriedades do oscilador.

A claridade e a escuridão, alternados de forma cíclica, sincronizam a atividade
dos seres vivos por arrastamento dos osciladores circadianos. Por outro lado, a
incidência da luz em si pode provocar um efeito agudo na atividade dos organismos
(Fig. 3). Um pulso de luz durante a noite pode afetar o ritmo de atividade inibindo-a
ou exacerbando-a pontualmente. O mesmo ocorre com pulsos de escuro durante o
dia. Esse mecanismo pelo qual o estímulo ambiental provoca efeitos agudos na
amplitude dos ritmos, atuando diretamente sobre eles sem alterar o período e a fase
do oscilador, é chamado de mascaramento (Aschoff, 1988).

1.1.4. Sistema circadiano: bases anatômicas
Nos mamíferos, os osciladores circadianos centrais, que regulam o ritmo de
atividade e repouso, são os núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo (Stephan &
Zucker, 1972; Reppert & Weaver, 2001), dorsais ao quiasma óptico. Em outros
vertebrados, como aves, peixes e répteis, os osciladores podem estar localizados em
estruturas como a glândula pineal, a retina ou estruturas hipotalâmicas (Menaker et
al., 1997). A identificação dessas estruturas como osciladores centrais ocorreram,
inicialmente, por meio de experimentos que demonstraram que, ao lesioná-los, havia
perda da ritmicidade circadiana dos ritmos. Para pardais, por exemplo, o ritmo é
restaurado ao se transplantar a pineal de um doador, e o receptor passa a exibir um
período e fase iguais aos do doador (Zimmerman & Menaker, 1979).
O ciclo ambiental claro/escuro é o principal zeitgeber do oscilador circadiano
da maioria das espécies (Pittendrigh & Minis, 1964), embora outros ciclos, como de
temperatura ambiental ou de disponibilidade de alimentos, possam cumprir esse
papel em maior ou menor escala dependendo da espécie. Para que a informação
temporal sobre o ciclo claro/escuro possa ser transmitida ao oscilador central e o
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sincronize, é necessário que exista um sistema de fotorrecepção e uma via aferente
até o oscilador.
Em alguns grupos animais, como aves, já foram encontrados fotorreceptores
em estruturas cerebrais (Menaker, Takahashi & Eskin, 1978), mas, em mamíferos, a
única estrutura conhecida que contém fotorreceptores é a retina. Fibras se projetam
diretamente da retina para os núcleos supraquiasmáticos por meio do trato retinohipotalâmico (Berson et al., 2001).
Uma vez que o oscilador central receba a informação sobre o ciclo claro/escuro
e se sincronize a ele, vias eferentes enviam sinais, levando à expressão de ritmos
fisiológicos e comportamentais. Tanto vias humorais quanto neurais são utilizadas,
havendo fibras que partem dos núcleos supraquiasmáticos para o tálamo e diversas
regiões

do

hipotálamo,

incluindo

o

núcleo

paraventricular,

o

núcleo

subparaventricular e o núcleo dorsomedial (Kalsbeek & Buijs, 2002). O controle de
secreção de melatonina via inervação simpática, em especial, é uma forma
importante de controle dos ritmos, dado que a melatonina é um hormônio liberado
apenas à noite, indicando a fase de escuridão para tecidos periféricos (Kalsbeek et
al., 2006). Além disso, as vias neurais incluem o controle tanto pelas vias simpáticas
quanto parassimpáticas, cujas ações são muitas vezes antagônicas, fornecendo uma
maneira de regulação de ritmos por meio do balanço de estimulação de uma ou de
outra via.
Hoje, sabe-se que o oscilador central, responsável pelo controle do ritmo de
atividade e repouso, não é o único presente no organismo, havendo osciladores
periféricos em diversos tecidos do corpo (Buijs & Kalsbeek, 2001). Cabe ao
oscilador central sincronizar todos eles, de maneira a garantir uma organização
temporal dos processos internos, sincronizados com os ciclos ambientais externos.

1.1.5. Oscilador circadiano: bases moleculares
A nível molecular, a ritmicidade dos osciladores circadianos é gerada pela
interação entre alças de retroalimentação envolvendo os chamados “genes do
relógio” de suas células (Reppert & Weaver, 2001). No modelo da alça de
mamíferos, resumidamente, um complexo formado pelas proteínas CLOCK e
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BMAL1 ativa a transcrição dos genes do relógio Per1, Per2, Cry1, Cry2, Rev-Erbα
(Lakin-Thomas, 2006). Um complexo formado pelas proteínas PER1, PER2, CRY1
e CRY2, por sua vez, inibe o complexo CLOCK/BMAL1, enquanto REV-ERBα
inibe a transcrição de Bma1l, o que resulta nos genes do relógio regulando sua
própria transcrição. Cada ciclo dessa alça de retroalimentação negativa tem período
aproximado de 24h.

1.2. Mascaramento

A luz e a escuridão podem atuar sobre os ritmos biológicos de duas maneiras
diferentes: na primeira, pela sincronização do oscilador circadiano por meio do
mecanismo do arrastamento; na segunda, atuando diretamente sobre os ritmos,
provocando efeitos agudos chamados de mascaramento (Mrosovsky, 1999).
O termo foi usado pela primeira vez por Aschoff em 1960. Apesar do
arrastamento ter recebido bem mais interesse que o mascaramento nos estudos
cronobiológicos, este também possui sua importância ecológica (Marques &
Waterhouse, 1994). Enquanto um oscilador sincronizado com os ciclos ambientais
permite ao animal se antecipar aos desafios diários previsíveis, o mascaramento
confere flexibilidade aos seus ritmos, permitindo uma reação rápida a desafios
pontuais imprevisíveis. Por exemplo, um animal pode ter sua fase de repouso
coincidindo com a fase de atividade de seus predadores, tendo menor probabilidade
de encontrá-los. Porém, caso um predador o encontre em sua fase de repouso, o
animal consegue reagir imediatamente, ficando ativo em um horário em que estaria
em repouso segundo o oscilador circadiano. Esse estímulo pontual, que em outras
ocasiões pode ser, por exemplo, um pulso de luz ou uma mudança na temperatura
ambiental, exacerba o ritmo de atividade do animal naquele momento. Assim, o
arrastamento e o mascaramento atuam de maneira complementar na expressão dos
ritmos de atividade dos seres vivos na natureza.
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1.2.1. Mascaramento por luz e escuridão
Diferentes tipos de estímulos podem provocar mascaramento dos ritmos de
animais. Grilos fêmeas, por exemplo, podem ter a atividade estimulada pelo canto de
machos (Loher, 1979) em horários em que estariam em repouso, e temperaturas
ambientais elevadas podem inibir a atividade de superfície de roedores subterrâneos
em horários de atividade (Rezende et al., 2003). Pulsos de luz e escuridão, entretanto,
são os estímulos mais utilizados nos estudos de mascaramento de diversos ritmos,
especialmente o de atividade e repouso.

Figura 4. Esquema da atuação do arrastamento e do mascaramento na sincronização do
sistema circadiano. No arrastamento, há ajuste de período e fase do oscilador biológico pelo
ciclo ambiental. No mascaramento, o estímulo ambiental atua diretamente sobre o ritmo, sem
participação do oscilador.

Uma característica importante do mascaramento é o fato de atuar por vias
anatômicas independentes do oscilador central. Em 1999, Redlin e Mrosovsky
demonstraram que hamsters que tiveram os núcleos supraquiasmáticos lesionados e,
portanto, eram incapazes de se sincronizar a um ciclo claro/escuro por arrastamento,
continuaram a ter a atividade em roda inibida por pulsos de luz, por meio do
mascaramento. Já Pendergast e Yamazaki, em 2011, criaram camundongos nocaute
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para os genes do relógio Per1 e Per2, ambos necessários para o funcionamento do
oscilador em mamíferos. Os camundongos mutantes eram arrítmicos em escuro
constante devido à ausência de oscilador funcional, mas continuaram a demonstrar
mascaramento por luz, já que este independe do oscilador. Quando mantidos em CE
12:12 (12 horas de claridade, 12 horas de escuridão), em vez de arritmia, eles
exibiram um padrão de atividade sincronizado com o ciclo ambiental, em que
repousavam durante a fase de claridade e se tornavam ativos durante a fase de
escuridão devido exclusivamente ao mascaramento, com a atividade/repouso
ocorrendo por reação à ausência/presença de luz. Isso sugere que o mascaramento
pode chegar ao ponto de substituir o arrastamento na organização temporal, caso seja
necessário.
Outra característica do mascaramento é a dependência da fase, demonstrada
por Aschoff e von Goetz (1989) com canários. Esses animais diurnos foram mantidos
em um regime de CE 12:12 e receberam pulsos de luz em vários momentos
diferentes de sua fase de repouso. Quanto mais ao final da fase de repouso, maior foi
efeito de mascaramento, tornando os animais ativos durante o pulso. Dessa forma,
conforme o animal se aproxima do início de sua fase de atividade, ditada pelo
oscilador, ele também se torna mais responsivo ao estímulo da luz por meio do
mascaramento.
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Figura 5. Nível de atividade de canários mantidos em CE 12:12 e submetidos a pulsos de luz
em diferentes fases. Cada gráfico mostra o nível de atividade ao longo de um dia, para um
indivíduo. Em cada dia, foi dado um pulso de luz em um horário diferente da noite. Os
canários, diurnos, sofreram mascaramento positivo pelo pulso de luz, mas sua atividade foi
exacerbada em níveis mais altos ou mais baixos dependendo do horário em que o pulso foi
dado. Quanto mais ao final da noite, maior foi a exacerbação da atividade. Adaptado de
Aschoff & von Goetz (1989).

Além disso, como os ritmos em livre-curso costumam ter uma amplitude
menor do que quando estão sincronizados a um ciclo claro/escuro, Aschoff (1988)
sugere que o mascaramento contribua no aumento da amplitude dos ritmos em
situação de claro/escuro. É mais uma forma pela qual o arrastamento e o
mascaramento atuam em conjunto na expressão dos ritmos observados.
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1.2.2. Mascaramento positivo e negativo
Mrosovsky (1999) definiu dois tipos principais de mascaramento:
1. Mascaramento negativo: inibição da amplitude do ritmo (diminuição do
nível de atividade esperado para aquela fase do ritmo).
2. Mascaramento positivo: exacerbação da amplitude do ritmo (aumento do
nível de atividade esperado para aquela fase do ritmo).
O mascaramento por luz e escuridão costuma funcionar de maneira oposta em
animais diurnos e noturnos. Animais noturnos costumam sofrer mascaramento
negativo por luz, e mascaramento positivo por escuridão. Já animais diurnos,
costumam sofrer mascaramento positivo por luz, e negativo por escuridão
(Mrosovsky, 1999).

1.2.3. Intensidade luminosa e mascaramento paradoxal
Uma maneira pela qual a intensidade dos pulsos de luz pode alterar os
resultados de um experimento sobre mascaramento é pelo contraste entre o pulso e a
fase em que ele é dado. Um pulso de 1 lux pode ser interpretado como um pulso de
luz quando dado durante a fase de escuridão para canários, mas ser interpretado
como um pulso de escuridão quando dado durante a fase de claridade (Aschoff &
von Goetz, 1989). Assim, esse mesmo pulso pode tanto provocar mascaramento
positivo ou negativo dependendo das condições. Por esse motivo, chamamos um
pulso de “pulso de luz” ou de “pulso de escuridão” sempre em relação à fase do ciclo
claro/escuro em que foi dado.
Para roedores noturnos, pulsos de luz de intensidades diferentes tendem a gerar
níveis diferentes de mascaramento, inibindo a atividade em maior ou menor grau
(Mrosovsky et al., 1999). Em alguns casos, porém, pulsos de luz fracos podem gerar
uma resposta oposta à esperada, estimulando a atividade de animais noturnos em vez
de inibi-la. Esse tipo de mascaramento constitui uma 3ª categoria, chamada por
Mrosovsky (1999) de mascaramento paradoxal.
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1.2.4. Tuco-tuco, diurno em campo e noturno em laboratório
A família sul-americana de roedores Ctenomyidae (Rodentia) surgiu no final
do Mioceno e possui um único gênero sobrevivente, Ctenomys (Verzi et al., 2010).
Atualmente, o gênero Ctenomys, cujos animais são popularmente chamados de tucotucos, é a linhagem de roedores subterrâneos de maior número de espécies,
abarcando mais de 50 (Cook & Lessa, 1998). A população de tuco-tucos estudada
por nós é de uma espécie solitária em processo de identificação (Ctenomys aff.
knighti) que ocorre no oeste da Argentina, na província de La Rioja. Análises
genéticas foram feitas pelo Grupo de Investigaciones de la Biodiversidad (GIB)
IADIZA-CCT Mendoza – CONICET, e amostras de pele e esqueleto foram enviadas
a três museus de ciências naturais da Argentina: Centro Nacional Patagónico –
CENPAT, Puerto Madryn, Chubut (espécimes CNP-2429 a -2432); Colección de
Mamíferos de la Fundación Miguel Lillo, Tucumán; e Colección Mastozoológica del
IADIZA, Mendoza.
Esses animais vivem em galerias subterrâneas, cujas entradas são mantidas
fechadas, exceto quanto saem para remover terra dos túneis e buscar alimentos
(Tomotani et al., 2012). Estudos anteriores do grupo constataram que o tuco-tuco é
diurno em campo, exibindo atividade de superfície durante o dia (Tomotani et al.,
2012), e noturno em laboratório, exibindo um ritmo noturno de corrida em roda
(Flôres et al., 2016; Valentinuzzi et al., 2009). Dado que o mascaramento por luz e
escuridão costuma ser oposto em animais diurnos e noturnos, há interesse em se
verificar que tipo de mascaramento ocorre em animais que sofrem a transição entre
diurnos e noturnos.
Além disso, nos estudos de mascaramento de roedores realizados em
laboratório, a corrida em roda de atividade é a principal medida de atividade,
utilizada inclusive para caracterizar o animal como diurno ou noturno. Mesmo que a
atividade em roda sofra mascaramento, é possível que outros componentes da
atividade do animal, como alimentação ou limpeza, permaneçam inalterados. Já foi
sugerido, para crustáceos, que o mascaramento por luz afete diferentes
comportamentos em maior ou menor grau, de acordo com o significado ecológico de
cada comportamento (Chiesa et al., 2010). Algo semelhante pode ocorrer para os
comportamentos do tuco-tuco.
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1.3. Comportamento em laboratório

1.3.1. Estudos biológicos de campo X laboratório
Em campo, as reações fisiológicas e comportamentais de um animal a desafios
ambientais refletem a história evolutiva de sua espécie. Nesse contexto, essas
respostas observadas sempre serão “reais”, nunca artifícios criados devido a um
ambiente artificial. No entanto, os experimentos em campo são dificultados pela
impossibilidade de se controlar as inúmeras variáveis presentes em qualquer
ambiente natural. Ao se levar esse animal para o laboratório, é criado um modelo
simplificado das condições de campo, em que se podem isolar os efeitos das
variáveis de interesse para entender como cada uma delas afeta a fisiologia e
comportamento desse animal em campo. Enquanto o campo é essencial para se
compreender as funções de um determinado comportamento, o laboratório possibilita
o estudo de seus mecanismos (Daan, 2011).
Há casos, entretanto, em que os resultados de estudos realizados em campo e
em laboratório diferem, ressaltando a importância de que ambos sejam realizados
para atuarem de forma complementar para um entendimento mais completo dos
sistemas biológicos (Calisi & Bentley, 2009).

1.3.2. Exemplos de resultados discrepantes em campo e laboratório
Resultados discrepantes entre experimentos feitos em campo e em laboratório
podem ocorrer para diversas variáveis, como níveis hormonais, morfologia de
regiões do cérebro (Smulders et al., 2000) e, consequentemente, comportamentos.
Por exemplo, em relação a níveis hormonais, já foram encontrados níveis de
corticosteroides 2-3 mais altos em aves capturadas e mantidas em laboratório em
relação a indivíduos em seu ambiente natural (Marra et al., 1995), e o oposto para
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outras espécies: níveis de corticosteroides mais altos para aves em condições de
campo do que em laboratório (Cyr & Romero, 2008).
Dentre os estudos cronobiológicos de roedores, já foram encontrados
resultados discrepantes de fase de atividade dos animais em campo e em laboratório.
Alguns exemplos são os coruros (Spalacopus cyanus) que são diurnos em campo
(Urrejola et al., 2005) e noturnos ou arrítmicos em laboratório (Rezende et al., 2003),
e os degus (Octodon degus) que são diurnos em campo (Kenagy et al., 2002) e
diurnos ou noturnos em laboratório, dependendo da disponibilidade de rodas de
atividade (Kas and Edgar, 1999).

1.3.3. Tuco-tuco em campo e em laboratório
Em estudos anteriores do grupo, constatou-se que, em campo, o tuco-tuco
apresenta atividade de superfície durante o dia, emergindo dos seus túneis em
horários aleatórios para forrageamento e remoção de solo (Tomotani et al., 2012).
Quando transferidos para laboratório, entretanto, os tuco-tucos são noturnos,
concentrando sua atividade em roda na fase de escuridão do ciclo claro/escuro
(Valentinuzzi et al., 2009). As condições de laboratório, porém, não permitem a
expressão de, no mínimo, os comportamentos de busca por alimento e remoção de
solo que são realizadas durante o dia na natureza. Além disso, o principal
comportamento estudado em laboratório é a corrida em roda, de maneira que, ao se
estudar a “atividade” dos tuco-tucos em campo e em laboratório, estudam-se
“atividades” diferentes.

1.3.4. A roda de atividade
Uma peculiaridade dos trabalhos cronobiológicos de laboratório que merece
destaque é o uso da roda para registro automático do ritmo de atividade/repouso. A
corrida em roda não possui nenhum comportamento diretamente análogo em
situações de campo e, mesmo que tanto animais selvagens quanto domésticos ou de
laboratório utilizem voluntariamente a roda de atividade (Meijer & Robbers, 2014),
não há consenso sobre as motivações e funções desse comportamento (Sherwin,
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1998). O exercício físico voluntário proporcionado pela roda produz efeitos
antidepressivos e reduz a ansiedade de roedores (Duman et al., 2008), mas, além
disso, ele também provoca efeitos sobre os ritmos circadianos. Travar as rodas de
atividade pode provocar fragmentação do ritmo de sono/vigília de alguns roedores
(Welsh et al., 1988) e também alterar a sua amplitude (Edgar et al., 1991a). A corrida
periódica em rodas também parece ser capaz de provocar arrastamento dos ritmos
circadianos (Edgar & Dement, 1991) e de alterar o seu período (Edgar et al., 1991b).
Ao investigarem o efeito da presença da roda sobre uma determinada variável
da atividade ou do bem-estar de roedores, a maioria dos trabalhos utiliza a ausência
completa da roda ou a presença de uma roda travada como controle, e raramente as
duas no mesmo estudo. Há poucos trabalhos que discutem a diferença entre esses
dois tipos de controle, mas um estudo de Koteja e colaboradores (1999) demonstra
que a própria presença da roda, mesmo travada, pode alterar os padrões
comportamentais de roedores por possibilitar interação com ela.

1.4. Objetivos

O objetivo geral deste projeto foi compreender melhor como um animal pode
realizar a inversão entre diurnalidade e noturnalidade, dado que animais diurnos
geralmente têm sua atividade inibida por escuridão, e animais noturnos geralmente
têm sua atividade inibida por luz. Para isso, em primeiro lugar precisávamos
identificar quais os comportamentos exibidos pelos tuco-tucos em laboratório além
da corrida em roda, e qual a distribuição desses comportamentos ao longo do dia.
Além disso, queríamos verificar o quanto a corrida em roda contribui para a
atividade geral total em laboratório, dado que a corrida em roda é utilizada como
marcador de atividade. Como a presença e ausência de roda podem alterar os padrões
de comportamento dos animais, quisemos verificar também o efeito da roda sobre a
atividade dos tuco-tucos em laboratório, registrando tanto os padrões de
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comportamento quanto os ritmos de atividade em três condições diferentes: 1) sem
roda; 2) com roda; e 3) com roda de atividade travada.
Possuindo informações sobre os padrões de comportamento dos tuco-tucos em
laboratório, pudemos investigar a questão do mascaramento nesses animais que são
capazes de realizar a inversão entre diurnalidade e noturnalidade. Verificamos se
esses animais sofrem mascaramento positivo ou negativo por pulsos de luz e
escuridão não só em seu ritmo de atividade em roda, o mais comumente utilizado nos
estudos de mascaramento, mas também sobre outros ritmos: comportamentos
exibidos em laboratório, atividade geral e temperatura corporal. Isso nos
possibilitaria uma compreensão mais completa do efeito da luz sobre os padrões de
atividade do tuco-tuco, dado que, mesmo que um roedor tenha sua atividade em roda
inibida por um pulso de luz, é possível que outras formas de atividade permaneçam
inalteradas. Por fim, comparamos também o nível de mascaramento sofrido em
diferentes intensidades luminosas para ritmos de atividade em roda e atividade geral.

Este projeto faz parte da colaboração entre o laboratório de Cronobiologia do
IB-USP e o Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia
Tecnológica (CRILAR) de La Rioja, Argentina, onde todos os experimentos foram
realizados.
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2. Materiais e métodos gerais

2.1. Animais
O tuco-tuco (Ctenomys aff. knighti) é um roedor subterrâneo da família
Ctenomydae que não tem contato regular com o ciclo claro/escuro na natureza,
podendo permanecer muito tempo dentro de seus túneis com as entradas fechadas
(Valentinuzzi et al., 2009). Isso faz dele um sistema interessante para estudos acerca
da sincronização de seu ritmo de atividade com o ciclo claro/escuro.

Figura 6. Tuco-tuco em laboratório e local de captura no verão.

Ctenomys knighti ocorre no oeste da Argentina, da província de La Rioja até a
província de Salta (Bidau et al., 2008). Os 18 machos e fêmeas adultos (150-250g)
utilizados neste estudo foram capturados na cidade de Anillaco, na província de La
Rioja (26° 48’ S; 66° 56’ W), localizada cerca de 1200m acima do nível do mar. A
região possui clima árido, solo arenoso e pobre em nutrientes, e vegetação arbustiva,
com predominância de plantas das famílias Zygophillaceae, Fabaceae e Cactaceae
(Fracchia et al., 2011).

2.2. Método de captura
Todos os animais foram capturados em seu habitat natural. As armadilhas
utilizadas são feitas manualmente com canos de PVC. Elas são enterradas na entrada
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de túneis de tuco-tucos durante o dia e checadas a cada 2h. Ao entrar na armadilha, o
animal ativa um gatilho que fecha a porta, prendendo-o vivo e ileso.

Figura 7. Armadilha para captura de tuco-tucos. À esquerda, a armadilha de PVC. À direita,
enterrada na entrada de um túnel de tuco-tuco.

2.3. Manutenção
Os animais são mantidos em gaiolas de acrílico individuais (24 x 33 x 49 cm)
com rodas de atividade (23 cm de diâmetro, 10 cm de largura, 1 cm entre as barras)
monitoradas pelo sistema automatizado ArChron Data Acquisition System, e com o
chão da gaiola forrado por uma camada de 5 cm de serragem. Antes de serem
alocados para um experimento, permanecem no biotério sujeitos ao fotoperíodo
natural por meio de uma janela de vidro. A temperatura do biotério é mantida
constante por ar-condicionado em 24 ± 2 ºC, e um exaustor promove a circulação de
ar.
Durante os experimentos, os animais foram mantidos em caixas de isolamento
com ventilação, que não permitem a entrada de luz externa e acomodam até dois
animais. A iluminação foi fornecida por lâmpadas fluorescentes, em CE 12:12 (L =
100 lux). Lâmpadas de luz vermelha de baixa intensidade (L = 1 lux) são mantidas
acesas o tempo todo para manutenção dos animais durante a noite.
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Figura 8. Gaiola dentro da caixa de isolamento com ciclo CE controlado. Cada caixa
acomoda até duas gaiolas.

Como alimento, são oferecidas cenouras, batatas doces, verduras, ração para
roedores, sementes de girassol e aveia ad libitum em horários aleatórios do dia. Não
é oferecida água, pois Ctenomys sp. não ingere líquidos, obtendo toda a água
necessária por meio dos alimentos (Buffenstein, 2000; Valentinuzzi et al., 2009).

2.4. Cirurgia de implante de sensor de temperatura
Para o monitoramento do ritmo de temperatura corpórea (Tc) dos animais, são
utilizados transmissores telemétricos (G2 E-Mitters, Mini-Mitter, Bend, OR)
implantados cirurgicamente. Esses sensores em forma de tubo (1,5 mm X 6 mm)
pesam cerca de 1g e não possuem bateria, transmitindo os dados em tempo real a
uma placa receptora localizada debaixo da gaiola. A placa, por sua vez, está
conectada a um computador que grava os dados.
Na cirurgia, o animal é anestesiado com isoflurano (No. DCB 05082, 5% em
O₂ para indução e 2% para manutenção) por via inalatória, utilizando um vaporizador
especifico para isoflurano (Ugo Basile S.R.L.). É feita uma incisão de cerca de 1 cm
para inserção do sensor na cavidade peritoneal, com o animal sobre uma manta
térmica para evitar hipotermia. Após a cirurgia, é administrado um analgésico
(fluxinina, Banamine® Schering-Plough, Rio de Janeiro, Brasil, na dose de
2,5mg/kg) e um antibiótico (enrofloxacino, Flotril® 2.5%, Schering-Plough, Rio de
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Janeiro, Brasil, na dose de 10mg/kg) por via subcutânea, e o animal permanece sob
observação por cerca de três dias.

2.5. Ritmos monitorados:
(1) Comportamentos exibidos em laboratório, registrados por câmeras
filmadoras (modelo FI9816P da Foscam, iluminação mínima de 0 lux com
infravermelho), para investigação dos padrões de comportamento dos tuco-tuco em
diferentes condições de presença e ausência de roda.
(2) Atividade em roda, medida para cada indivíduo por meio do ArChron Data
Acquisition System com cada volta da roda registrada como um episódio de
atividade. Utilizada comumente como marcador de atividade, já sabíamos, por
estudos anteriores do grupo, que exibe um padrão noturno no caso dos tuco-tucos
(Valentinuzzi et al., 2009).
A atividade geral foi medida de duas maneiras diferentes:
(3) Atividade geral (IR), registrada por meio de sensores de infravermelho
(Infra Red) (ArChron ou PIR modelo HCSR501) localizados acima de suas gaiolas, e
(4) atividade geral medida por acelerômetros (Axy-3, Technosmart Europe),
aparelhos presos a colares no pescoço de alguns dos animais. O aparelho com o colar
pesa cerca de 5g. Embora ambos meçam atividade geral, o primeiro é mais sensível a
movimentos pela superfície do chão da gaiola, enquanto o segundo registra
aceleração.
(5) Temperatura corporal (Tc). Os dados de temperatura corporal, medida por
transmissores telemétricos (G2 E-Mitters, Mini-Mitter, Bend, OR) implantados na
cavidade abdominal, foram registrados em computador pelo programa VitalView.

2.6. Formas gráficas de apresentação dos dados
2.6.1. Actograma
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Construímos actogramas, gráficos que permitem a visualização e análise de
padrões de ritmos, por meio do programa El Temps (Díez-Nogueira, Universitat de
Barcelona). No topo da Figura 9, uma barra preta e branca indica o regime de
luz/escuridão ao qual o animal foi submetido. Cada linha representa um dia, mas,
para facilitar a visualização dos dados, o gráfico também pode aparecer duplicado,
com dois dias consecutivos em cada linha. Os dados de atividade são representados
pelas barras pretas no gráfico.

Figura 9. Actograma duplicado de animal noturno fictício.

Na Figura 10, o animal está sincronizado ao ciclo CE (claro/escuro) 12:12 (12
horas de claridade e 12 horas de escuridão) pelo mecanismo de arrastamento,
concentrando sua atividade na fase escura. A partir do 10º dia, entretanto, o animal é
mantido em escuro constante. Ele continua a exibir período de 24h e a relação de
fase estável que mantinha com o ciclo 12:12 anterior nos primeiros 2, 3 dias devido
aos pós-efeitos, característicos de ritmos circadianos. Depois, passa a exibir o
período circadiano de seu oscilador, diferente de 24h, entrando no que é chamado de
livre-curso.
No actograma, também há um quadrado branco no início da fase de escuridão
do dia 5. Esse quadrado indica um momento em que as luzes foram acesas, um
“pulso de luz”. Durante esse pulso, o animal noturno teve a sua atividade inibida pelo
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mecanismo do mascaramento que, como dito anteriormente, provoca efeitos agudos
sobre a amplitude da atividade sem alterar o período e a fase do oscilador.

Figura 10. Actograma duplicado de animal noturno. Nos primeiros 9 dias, o animal fictício
foi submetido a um ciclo CE 12:12, como indicado pela barra superior e na lateral direita do
gráfico. A partir do 10º dia, o animal foi colocado em EE (escuridão constante), e exibiu pósefeitos nos dias 10 e 11 antes de entrar em livre-curso. No 5º dia, recebeu um pulso de luz de
2h de duração, o qual inibiu sua atividade.

Para a construção do actograma, devem-se determinar os limites inferior e
superior dos dados que serão apresentados. Se o limite inferior é mantido como zero,
todos os dados aparecerão no gráfico. O estabelecimento de um limite inferior,
entretanto, pode auxiliar na visualização do ritmo ao eliminar, por exemplo, ruídos
de um aparelho de infravermelho muito sensível, ou mesmo permitir a visualização
apenas dos momentos de maior atividade, caso esse seja o interesse (Fig. 11). O
limite superior, por outro lado, permite que dados de valores baixos ainda possam ser
visualizados mesmo na presença de valores altos. Em nossos actogramas,
estabelecemos os limites inferiores e superiores para os dados de cada indivíduo de
forma a facilitar a visualização de cada ritmo.
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Para os dados de acelerômetros, que fornecem dados de aceleração nos eixos x,
y e z, foi gerado um vetor único por meio da equação √(x² + y² + z²) para
representação da atividade geral em actogramas.

Figura 11. Actogramas de atividade geral de um indivíduo medido por sensor de infravermelho.
No topo, a barra preta e branca indica o regime CE 12:12. Cada linha corresponde a um dia. No
gráfico da esquerda, não foi estabelecido um limite inferior para a visualização de dados, de
forma que toda ativação do infravermelho foi representada como atividade por meio das barras
pretas. No gráfico da direita, os mesmos dados são mostrados com um limite inferior que
eliminou os valores mais baixos, permitindo a visualização apenas dos momentos em que o
animal esteve mais ativo.

2.6.2. Série temporal
Para os dados de Tc, construímos gráficos de série temporal. Esse tipo de
gráfico mostra a variação de uma determinara variável de um indivíduo ao longo de
um ou mais dias (Fig. 12).
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Figura 12. Gráfico de série temporal mostrando a variação na VO₂, Tc, atividade motora e
atividade em roda de um indivíduo ao longo de vários dias No topo, a barra branca e preta
mostra as fases de claridade e escuridão. No eixo x, está a hora do dia, e no eixo y estão as
variáveis medidas. Depois de quase três dias sem roda, o animal passou a ter uma roda de
atividade disponível em sua gaiola. (Modificado de Tachinardi et al., 2015).

2.6.3. Plexograma
Para séries temporais com mais de um dia, costuma-se fazer um plexograma,
que mostra a variação da média de uma variável para cada horário do dia
(Tachinardi, 2012). Na Figura 13, o plexograma mostra a variação da média de Tc de
um indivíduo. As médias são calculadas para cada horário, com as medidas tomadas
a cada cinco minutos, para todos os dias de duração do protocolo. Para cada horário,
também é indicado o desvio padrão por meio de barras cinza. A média total do
indivíduo é indicada por uma linha horizontal.
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Figura 13. Plexograma de um indivíduo exposto a um regime de CE 12:12 com dados de Tc
registrados ao longo de N dias. A linha preta mostra a média da Tc do animal para cada horário
do dia, ao longo dos N dias. As barras cinza indicam o desvio padrão no valor da Tc para cada
horário, e a linha horizontal mostra o valor da média total da Tc, considerando-se todos os
horários do dia em todos os dias de protocolo.

2.7. Autorizações do comitê de ética
O projeto foi aprovado pelo Comité Institucional para el Cuidado y Uso de
Animales de Laboratório – CICUAL da Faculdad de Ciencias Vetereinarias – UNLP
na Argentina pelo protocolo 54-9-15E. O CRILAR, onde são realizados todos os
experimentos, possui autorização para captura e manutenção dessa espécie pelo
Departamento Ambiental de La Rioja (Secretaria de Ambiente, Ministerio de
Producción y Desarrollo Local, registration no. 062-08). Registrado com o nº
270/2016 (Proc. 16.1.595.41.9), também foi aprovado pela Comissão de Ética no
Uso de Animais – CEUA do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo.
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3. Protocolos experimentais e análises

3.1. Experimento 1 – Ritmos de comportamentos expressos em laboratório

3.1.1. Protocolo
6 animais foram mantidos em CE 12:12 (C = 100 lux), com as luzes sendo
acesas às 7h e desligadas às 19h. Eles tiveram seus comportamentos expressos em
laboratório registrados continuamente por câmeras filmadoras (modelo FI9816P da
Foscam, iluminação mínima de 0 lux com infravermelho). As gaiolas individuais de
acrílico, de paredes lisas, não permitiam comportamentos estereotipados típicos de
roedores de laboratório como morder as barras e se pendurar na tampa (Garner,
2005), os quais poderiam causar ferimentos nos animais.
Eles tiveram seus comportamentos registrados, sequencialmente, em 3
condições diferentes:


10 dias sem roda de atividade;



10 dias com roda de atividade;



10 dias com roda de atividade travada.

3.1.2. Análise de dados
As filmagens foram analisadas pelo método de amostragem instantânea para
determinação do horário e da proporção de tempo gasto para cada indivíduo em cada
tipo de comportamento. Nesse tipo de análise, o tempo de observação de um
indivíduo é dividido em intervalos amostrais. No instante de cada ponto amostral, o
observador determina que comportamento está sendo exibido (Fig. 14). Ao final,
essa análise fornece a fração de pontos amostrais em que um determinado
comportamento estava ocorrendo e, se os intervalos amostrais forem curtos o
suficiente, pode fornecer uma estimativa bastante precisa da fração de tempo gasto
no comportamento (Martin & Bateson, 1993).
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Figura 14. Esquema de funcionamento da amostragem instantânea. Os momentos de
ocorrência do comportamento de interesse estão representados pelas barras pretas. Um “X”
foi marcado nos pontos amostrais em que, naquele instante, o comportamento ocorria.
Adaptado de Martin & Bateson, 1993.

As categorias de comportamento (Baumgardner et al., 1980) analisadas foram:
a) Atividade em roda: corrida em roda própria para roedores;
b) Alimentação: todos os comportamentos alimentares, incluindo busca,
manipulação e consumo de alimento;
c) Limpeza: limpeza do rosto, garras ou pelagem, geralmente feita com as patas
dianteiras e os dentes;
d) Coprofagia: consumo de fezes;
e) Escalada: tentativa de escalar as paredes da gaiola;
f) Escavação: movimentos típicos de escavação;
g) Repouso: inatividade ou sono.

Para determinarmos o intervalo de amostragem, 24h de vídeos de um indivíduo
(#179) foram analisados por amostragem contínua. Assim, determinamos que as
frações

de

tempo

gastas

neste

dia

aproximadamente:


Repouso: 70,8%



Alimentação: 12,15%



Atividade em roda: 11,18%



Escavação ou escalada: 4,58%



Limpeza: 1,18%

para

cada

comportamento

foram,
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Coprofagia: < 1%

Analisamos esse mesmo dia por amostragem instantânea com diferentes
intervalos amostrais e encontramos que, para um intervalo amostral de 15 minutos, o
erro nos valores encontrados em relação à amostragem contínua foi de +-2%. O erro
aumentava para +-7% a partir de intervalos amostrais de 30 minutos. Fizemos a
mesma análise para dados parciais (apenas a fase de claridade) de um segundo
indivíduo, para as mesmas categorias de comportamento, e encontramos resultados
semelhantes.
Assim, consideramos que amostras com intervalos de 15 min forneceriam
dados suficientemente representativos dos comportamentos expressos em laboratório
ao longo do dia.
Com os dados obtidos, foram construídos gráficos da fração de tempo gasto em
cada comportamento em cada horário do dia de maneira semelhante aos de Harri e
colaboradores (1999).
Na Figura 15, exemplificamos a construção do ponto das 7h de um gráfico,
considerando apenas os comportamentos de alimentação, limpeza e repouso como
exemplo. Para cada um dos 10 dias de protocolo, foram amostrados os
comportamentos exibidos às 7h, 7h15, 7h30 e 7h45. A partir desses dados, foi
determinada a fração de tempo gasto para cada comportamento. Se o animal estava
se alimentando em 16 das 40 amostras, consideramos que ele gastou 40% do tempo
se alimentando às 7h.
Com a construção de gráficos com esses dados, foi possível visualizar o ritmo
diário de comportamentos exibidos por cada animal nas condições com roda, sem
roda e com roda travada.
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Figura 15. Simulação da construção de gráfico de comportamentos expressos em laboratório
para animal fictício, considerando apenas os comportamentos de alimentação e limpeza como
exemplo. As amostras das 7h, 7h15, 7h30 e 7h45 dos 10 dias foram utilizadas para determinar a
fração de tempo gasto em cada comportamento às7h.

Para os gráficos de comportamentos, também foi calculada uma “atividade
geral sem roda”, somando-se os valores de todos os comportamentos exceto corrida
em roda.

31
3. 2. Experimento 2 – Mascaramento em diferentes intensidades luminosas

3.2.1. Protocolo experimental
Este experimento teve como objetivo comparar o nível de mascaramento
sofrido por pulsos de luz de diferentes intensidades luminosas. Para esse teste
medimos o efeito dos pulsos na amplitude dos ritmos de atividade em roda e
atividade geral. Os animais foram mantidos em CE 12:12 (C = 100 lux), e o
protocolo foi semelhante ao utilizado por Mrosovsky e colaboradores (1999) e
Redlin e Mrosovsky (1999), com cada teste sendo composto por 3 dias (Fig. 16):
1. Dia de manutenção: troca de lâmpadas, limpeza das gaiolas e quaisquer
manipulações necessárias dos animais e equipamentos foram realizadas
neste dia.
2. Linha de base: os valores de base para os ritmos dos animais foram
obtidos neste dia.
3. Dia do pulso: os pulsos de luz foram dados neste dia, 3 horas após o
início da fase de escuridão, e tiveram duração de 3 horas.

Figura 16. Esquema do protocolo experimental básico, composto por 3 dias: manutenção,
linha de base e pulso de luz. Cada linha representa um dia, com as horas de claridade
representadas por quadrados brancos e as horas de escuridão representadas por quadrados
pretos. Os dados coletados na janela de tempo dentro do quadrado vermelho foram usados
como linha de base para os ritmos. Esse protocolo foi repetido para 4 intensidades luminosas
diferentes e para duas condições de roda: com roda livre ou travada.
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Esse protocolo de 3 dias foi repetido para testarmos pulsos de luz de
intensidades diferentes. As 4 intensidades testadas foram:


20 lux



65 lux



100 lux



1100 lux

6 indivíduos foram expostos a pulsos dessas 4 intensidades, e em duas
condições diferentes:


Com roda;



Com roda travada.

Os pulsos de luz foram dados com lâmpadas fluorescentes brancas com a
intensidade controlada por dimmer. A intensidade dos pulsos foi medida em cada
gaiola, aproximadamente em seu centro e na altura de um tuco, em um dia de
manutenção.
A ordem em que cada animal passou por cada condição e foi submetido a cada
intensidade de pulso de luz está descrita no Apêndice 1.

3.2.2. Análise de dados
Duas análises diferentes foram feitas para determinar o nível de mascaramento
da atividade sofrido pelos animais para cada pulso.
1. “Soma do grupo”.
2. “Média do grupo”.
Na “soma do grupo”, a soma dos valores da atividade de todos os indivíduos
no dia de base, no horário correspondente ao pulso, foi tomada como o valor de base.
Então, calculamos qual a porcentagem em relação ao valor de base que a soma da
atividade de todos os indivíduos durante o pulso representa.

Soma das revoluções de todos durante o dia de base = 100% = valor de base
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% do valor de base = (soma das revoluções de todos durante o pulso * 100) /
valor de base

Uma porcentagem negativa significa que o grupo como um todo se tornou
menos ativo durante o pulso em relação ao valor de base, enquanto uma porcentagem
positiva significa que se tornou mais ativo.
Pela análise da “média do grupo”, calculamos, para cada indivíduo, o quanto
ele foi ativo durante o pulso em relação o seu próprio valor de base. Então, fizemos a
média desses valores de todos em relação ao valor de base médio de todos.

X#1 = (atividade do indivíduo #1 durante pulso*100)/valor de base do #1
X#2 = (atividade do indivíduo #2...)
% do valor de base = (média de X#1, X#2, ...X#10 *100)/média valor de base
de todos

Uma porcentagem negativa significa que, em média, os indivíduos se tornaram
menos ativos em relação aos seus próprios valores de base, enquanto uma
porcentagem positiva significa que, em média, se tornaram mais ativos.
Para cada uma das intensidades luminosas, foi aplicado um teste t pareado para
comparar o nível de atividade de cada indivíduo durante o pulso em relação à sua
atividade no dia anterior.
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3.3. Experimento 3 – Mascaramento por luz e escuridão

3.3.1. Protocolo experimental
Este experimento teve como objetivo verificar e caracterizar se os tuco-tucos
sofrem mascaramento por luz e escuridão em seus ritmos de roda, temperatura
corpórea, atividade geral e comportamentos expressos em laboratório. 15 animais
participaram deste experimento.
Os animais foram mantidos em CE 12:12 (C = 100 lux) por sete dias para que
seus ritmos se sincronizassem com esse regime de claridade e escuridão. Então, no
oitavo dia, as luzes foram acesas três horas após o início da fase de escuridão. Elas
permaneceram acesas por três horas e, depois, o ciclo claro/escuro normal retornou.
Dois dias depois, foi dado um pulso de escuridão três horas após o início da fase de
claridade com duração de 3h (Fig. 17). Considerando-se que, pelos resultados do
experimento 2, o mascaramento das atividade em roda e geral se tornam
estatisticamente significativas (teste t pareado) com pulsos a partir de 100 lux, os
pulsos de luz deste experimento tiveram intensidade de 100 lux.
Os animais passaram por esse protocolo de 10 dias, sequencialmente, sob três
condições:
1- sem roda de atividade;
2- com roda de atividade;
3- com roda de atividade travada.
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Figura 17. Regime de iluminação ao qual os animais foram submetidos. Em branco,
horários de claridade; em cinza, horários de escuridão. A barra preta e branca no topo indica
o regime CE 12:12. Cada linha representa um dia, iniciando às 7h quando as luzes são acesas
para o início da fase de claridade. Nos primeiros 10 dias de protocolo, os animais estiveram
na condição sem roda; nos 10 dias seguintes com roda; e nos últimos 10 dias com roda
travada. Pulsos de luz e escuridão com duração de 3h foram dados em cada uma das
condições.

3.3.2. Análise de dados
3.3.2.1. Periodograma Chi-quadrado
Para verificar se os ritmos de atividade em roda, atividade geral e temperatura
corpórea (Tc) estão sincronizados ao ciclo claro/escuro, utilizamos a análise do
Periodograma Chi-quadrado de Sokolove Buschell (1978), o qual indica
periodicidades estatisticamente significativas em séries temporais, com o programa
Clocklab (Actimetrics, Evanston, IL).
Nessa análise é baseada no fato de que, se um dado rítmico é cortado em
seções com o comprimento de seu período, essas seções serão similares entre si. É
calculado um valor “Qp” que atua como um indicador de robustez do ritmo, pois
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quanto mais parecidas as seções são entre si, maior o valor de Qp (Refinetti, 2006).
Cada período testado é associado a um Qp, e aquele associado ao maior Qp é
considerado o período verdadeiro do ritmo.
Neste projeto, o teste foi aplicado para dados de 10 dias consecutivos (10 dias
da condição sem roda; 10 da condição com roda; e 10 da roda travada), registrados a
cada cinco minutos.

3.3.2.2. Teste t pareado
O teste t é um dos testes estatísticos utilizados para se calcular a probabilidade
de se encontrar uma diferença entre dois grupos por acaso, e, assim, definir se a
diferença encontrada é significativa ou não. Os dois grupos comparados neste projeto
são o mesmo grupo de indivíduos sem o pulso de luz e durante o pulso de luz, razão
pela qual utilizamos o teste t pareado, que calcula primeiro a diferença entre os pares
(por exemplo, valor de base do indivíduo #1 em relação ao valor durante o pulso do
indivíduo #1) e, depois, calcula a média e erro padrão dessa lista de diferenças para a
realização do teste (Zar, 2013). Além disso, o teste pode ser unicaudal, para o caso de
sabermos de antemão que os dados de um determinado grupo somente podem ser
iguais ou maiores do que o outro (apenas uma direção na diferença), ou pode ser
bicaudal, aceitando que qualquer um dos grupos pode ter uma média maior. Para os
nossos dados, utilizamos o teste bicaudal, considerando que pode haver tanto um
mascaramento positivo, com aumento na amplitude dos ritmos durante o pulso,
quanto mascaramento negativo, com diminuição na amplitude dos ritmos durante o
pulso.
Para verificar se houve mascaramento da atividade durante os pulsos, a
atividade total em roda ou geral registrada durante as três horas de pulso foi
comparada com a média da atividade registrada no mesmo horário sem aplicação de
pulso nos 5 dias anteriores por teste t pareado bicaudal. Para o teste de mascaramento
de Tc, foram comparadas as médias durante o horário do pulso e o mesmo horário
nos 5 dias anteriores.
Para os comportamentos expressos em laboratório, os dados de fração de
tempo gasto em cada comportamento das 22h à 1h obtidos no experimento 1, para os
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10 dias em cada condição de ausência/presença de roda, foram usados como valor de
base para os mesmos indivíduos que receberam os pulsos de luz de 100 lux. Os
vídeos durante o pulso de luz foram analisados por amostra instantânea a cada 1
minuto para determinar o tempo gasto em cada comportamento durante o pulso.
Então, foi aplicado o teste t pareado comparando o tempo gasto com cada
comportamento durante o pulso em relação ao valor de base.
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4. Resultados

4.1. Experimento 1 – Ritmos de comportamentos expressos em laboratório
As filmagens de 6 indivíduos que passaram pelo protocolo experimental
completo (condições sem roda, com roda, e com roda travada) foram analisadas. Pela
análise dos vídeos durante os 10 dias com roda de atividade (Fig. 18), é possível
observar que os indivíduos despenderam uma grande fração do tempo correndo na
roda de atividade durante as horas de escuridão, e correram pouco ou nada na fase de
claridade. Os demais comportamentos analisados, entretanto, não parecem ter um
ritmo tão robusto quanto a atividade em roda, apresentando uma distribuição de
ocorrência mais homogênea ao longo das 24h do dia. Quando os comportamentos
são somados para compor uma atividade geral excluindo a atividade em roda, tanto o
indivíduo #123 quanto o #172 tiveram uma “atividade geral sem roda” de maior
amplitude durante o dia (Fig. 18), composta principalmente pelos comportamentos
de alimentação e de escavação.
Ao aplicarmos o teste t bicaudal pareado, comparando a fração de tempo gasto
para cada comportamento na fase de claridade e na fase de escuridão, apenas o tempo
gasto com atividade em roda foi significativamente diferente entre as duas fases (t(5)
= -6,33; p < 0,01), confirmando a observação visual de maior atividade em roda
durante a fase de escuridão. Mesmo a “atividade geral sem roda” não teve uma
diferença estatisticamente significativa entre a fração de tempo gasto durante a fase
de claridade e a de escuridão.
Os mesmos 6 indivíduos, nas condições sem roda e com roda travada, em geral
não apresentaram ritmos robustos nos comportamentos analisados. Quando aplicado
o teste t, apenas as frações de tempo gastas com coprofagia e escalada na condição
sem roda foram significativamente diferentes entre a fase de claridade e a de
escuridão (t(5) = 3,58; p < 0,02 e t(5) = -3,95; p < 0,01, respectivamente). Esse
resultado, porém, pode ser um artefato devido à baixa frequência desses dois
comportamentos e deve ser visto com ressalvas.
Pela observação de animais individuais, podemos ressaltar os resultados do
animal #213, que, na condição sem roda, gastou uma fração de tempo maior cavando
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durante a fase de escuridão do que realizando qualquer outra atividade. O
comportamento de escalar a gaiola, o qual, assim como cavar, é uma atividade física
mais intensa, também se concentrou na fase de escuridão (Fig. 18). Dentre os seis
animais, esse é o que gastava mais tempo correndo na roda de atividade durante a
noite, sendo portanto notório o fato de ter se engajado mais intensamente nesses
outros comportamentos, na ausência da roda. A atividade geral resultante, gerada
pela soma de todos os comportamentos, foi maior durante a fase noturna.
Esse mesmo indivíduo, durante os 10 dias com roda travada, foi o que gastou
mais tempo tentando correr na roda travada. Nesse tratamento, o indivíduo #123
pareceu exibir um ritmo fraco de alimentação e de cavar, alimentando-se mais
durante a fase de claridade e cavando mais durante a fase de escuridão, mas não
apresentou ritmo em sua atividade geral (Fig. 18).
Visualmente, as condições sem roda e de roda travada pareceram resultar em
padrões de atividade semelhantes, com ausência de ritmos de comportamentos
específicos. Comparamos as duas condições pelo teste t pareado, testando se houve
diferença entre a fração de tempo gasto em cada comportamento na fase de claridade
da condição sem roda e na condição de roda travada, e também se houve diferença
entre a fração de tempo gasto na fase de escuridão na condição sem roda e na de roda
travada. Apenas a fração de tempo gasto com escavação foi considerada
significativamente maior na fase de claridade sem roda do que na fase de claridade
com roda travada (t(5) = 3,05; p < 0,03), mas, devido aos valores muito baixos, pode
se tratar de um artifício. Em geral, o teste não acusou diferença entre as duas
condições.
Antes da realização desses testes t, foi realizado um teste de normalidade
(Shapiro-Wilk), que teve resultados positivos.
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Figura 18. Ritmo diário de comportamentos em laboratório exibidos por seis indivíduos sem
acesso à roda de atividade, com roda de atividade, e com roda travada. A barra de
claro/escuro indica os horários em que as luzes estavam acesas ou apagadas. O eixo y
representa a fração de tempo gasto em cada comportamento em cada hora do dia. Essa fração
de tempo foi determinada somando-se o tempo total gasto em cada comportamento na
mesma hora do dia dos 10 dias do protocolo. A série pontilhada corresponde à “atividade
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geral sem roda”. A categoria “roda” na condição de roda travada inclui os momentos em que
o animal subiu na roda, mas foi incapaz de fazê-la girar devido à trava.

4.2. Experimento 2 – Mascaramento em diferentes intensidades luminosas

Neste experimento, seis indivíduos receberam pulsos de luz em 4 intensidades
diferentes (20 lux, 65 lux, 100 lux e 1100 lux) e em 2 condições diferentes (com roda
e com roda travada). Para verificar o nível de mascaramento sofrido, foram feitas
análises considerando a “soma do grupo”, que indica se o grupo como um todo se
tornou mais ou menos ativo em relação ao valor de base do grupo, e a “média do
grupo”, que indica se, em média, os indivíduos se tornaram mais ou menos ativos em
relação aos seus próprios valores de base.

Figura 19. Revoluções na roda durante pulsos de diferentes intensidades luminosas. No eixo
y, está a porcentagem de revoluções na roda em relação ao valor de base. No eixo x, estão as
4 intensidades luminosas dos pulsos testados. Tanto A, obtido pela análise de “soma do
grupo”, quanto B, obtido pela análise de “média do grupo”, mostram uma tendência
semelhante de maior inibição na atividade em roda quanto mais intenso o pulso de luz. Em
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B, as barras verticais mostram o desvio padrão. O pulso de 20 lux teve o maior desvio
padrão, enquanto o de 1100 lux teve o menor.

Para os dados de atividade em roda, tanto pela “soma do grupo” quanto pela
“média do grupo”, quanto mais forte a intensidade luminosa, menor foi a
porcentagem de revoluções em relação ao valor de base (Fig. 19). Portanto, quanto
mais intenso o pulso de luz, maior a inibição da atividade em roda. Apesar de todos
os pulsos terem provocado diminuição na atividade em roda, entretanto, o
mascaramento é estatisticamente significativo pelo teste t pareado somente a partir da
intensidade de 100 lux, considerando-se α=0,05 (Tabela 1).

Tabela 1. Valores de “p” para diferentes intensidades luminosas obtidos pelo teste t
pareado para uma amostra de 6 indivíduos.

Intensidade

p

luminosa
20 lux

0,1414

65 lux

0,0703

100 lux

0,0153

1100 lux

0,0006

Por outro lado, para os dados de “atividade geral (IR)” (obtidos por meio de
sensores de infravermelho), os gráficos resultantes variam quando obtidos pela
análise de “soma do grupo” ou de “média do grupo” (Fig. 20). Na condição com
roda, a atividade geral (IR) tende a decrescer conforme aumenta a intensidade
luminosa do pulso, tanto em uma análise quanto na outra. Na condição de roda
travada, em que a atividade geral (IR) não inclui atividade em roda, o grupo como
um todo se torna menos ativo conforme aumenta a intensidade luminosa dos pulsos,
mas a atividade volta a aumentar no pulso mais intenso, de 1100 lux (Fig. 20A). A
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diferença na análise da “média do grupo” ocorre na intensidade de 65 lux, em que,
em média, os animais se tornaram mais ativos do que seus próprios valores de base
(Fig. 20B). Essa diferença se dá devido à grande variabilidade das reações ao pulso
de 65 lux, evidenciada pelo alto desvio padrão. Houve tanto indivíduos que se
tornaram mais ativos que seus próprios valores de base, quanto indivíduos que se
tornaram menos ativos.

Figura 20. Atividade geral medida por infravermelho durante pulsos de luz em diferentes
intensidades luminosas. No eixo y, está a porcentagem de atividade em relação ao valor de
base. No eixo x, estão as 4 intensidades luminosas dos pulsos testados. Os pontos azuis se
referem à atividade geral quando os animais tinham acesso à roda de atividade, enquanto os
quadrados vermelhos se referem à condição com roda travada e, portanto, não inclui
atividade em roda na atividade geral. A linha horizontal preta indica o valor de base (100%).
Em A, o gráfico foi obtido pela “soma do grupo”, considerando-se a atividade do grupo
como um todo. Em B, o gráfico foi obtido pela “média do grupo”, considerando-se a média
da atividade dos indivíduos em relação aos seus próprios valores de base. As barras verticais
indicam o desvio padrão.

Houve casos, como no pulso de 20 lux tanto para a condição com roda quanto
com roda travada, em que ocorreu aumento na atividade durante o pulso de luz. Esse
resultado, contrário à inibição esperada, é conhecido como mascaramento paradoxal.
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Os casos de mascaramento paradoxal, entretanto, não foram estatisticamente
significativos pelo teste t pareado (Tabela 2).

Tabela 2. Valores de “p” para diferentes intensidades luminosas obtidos pelo teste t
pareado para uma amostra de 6 indivíduos com roda e com roda travada. α=0,05.

Intensidade luminosa

P

P

(com roda)

(roda travada)

20 lux

0,65

0,56

65 lux

0,29

0,80

100 lux

0,03

0,04

1100 lux

0,03

0,47

4.3. Experimento 3 – Mascaramento por luz e escuridão

4.3.1. Mascaramento sobre atividade em roda
Além da análise do ritmo de atividade em roda por meio de vídeos para 6
indivíduos, houve registro automatizado da atividade em roda de 18 indivíduos pelo
ArChron. Esta seção se refere aos dados deste último.
Pelos actogramas de atividade em roda (Fig. 21), é possível ver que os animais
concentraram sua corrida em roda na fase de escuridão, como visto também na análise
dos vídeos. Todos os animais analisados apresentaram período estatisticamente
significativo de 24h pelo Teste Periodograma Chi-Quadrado.
Os níveis de atividade em roda de nove animais durante os pulsos de escuridão e
de claridade, medidos por número de revoluções, foram comparados com os níveis de
atividade nos mesmos horários dos 5 dias anteriores por testes t pareados para verificar
o efeito da luz e da escuridão sobre o ritmo. Considerando α=0,05, houve redução
significativa nos níveis de atividade em roda durante o pulso de luz em relação ao
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mesmo horário na ausência do pulso (t(9) = -3,42, p < 0,01). O indivíduo #213 foi o
único que não sofreu mascaramento de sua atividade em roda pelo pulso de luz. Para o
pulso de escuridão, entretanto, não foi encontrada diferença significativa (t(9) = 0,24, p
< 0,8).

Figura 21. Actogramas de atividade em roda de 4 indivíduos representativos, dentre os 18
analisados. No topo, a barra preta e branca indica o regime de claro/escuro. Cada linha
representa um dia e os traços indicam momentos de maior atividade (atividade > 10
revoluções/min). Os retângulos representam os pulsos de luz (dia 7) e escuridão (dia 10).
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4.3.2. Mascaramento sobre atividade geral medida por IR e por
acelerômetro
Para a atividade geral (Fig. 22), medida tanto por infravermelho (IR) quanto por
acelerômetros, os animais em geral se mantiveram mais ativos durante a fase de
escuridão na condição com roda. Porém, nem todos exibiram ritmo diário nas condições
sem roda e com roda travada segundo a análise do Periodograma Chi-quadrado.
Para o cálculo do teste t bicaudal pareado, foram utilizados os níveis de
atividade dos 5 dias anteriores para serem comparados com os níveis de atividade
durante os pulsos. No caso de falta de dados para completar 5 dias anteriores, foram
utilizados dias posteriores ao pulso para definir o nível basal de atividade para aquele
horário do dia.
Na condição sem roda, não houve diferença significativa para nenhum dos
pulsos, nem para a atividade medida por infravermelho (pulso de luz: t(7) = -1,78, p <
0,1; pulso de escuridão: t(7) = 2,05, p < 0,08), nem para a atividade medida por
acelerômetro (pulso de luz: t(5) = -1,35, p < 0,25; pulso de escuridão: t(5) = 0,67, p <
0,54). Na condição com roda, houve diferença significativa apenas para o pulso de luz,
tanto para a atividade medida por infravermelho (pulso de luz: t(6) = -4,01, p < 0,01;
pulso de escuridão: t(6) = 1,03, p < 0,34) quanto para a medida por acelerômetro (pulso
de luz: t(5) = -3,31, p < 0,03; pulso de escuridão: t(5) = 0,8, p < 0,47). O indivíduo
#172, foi o único que pareceu aumentar a sua atividade geral durante o pulso de
escuridão (Fig. 22B), e o efeito foi somente observado em sua atividade medida por
infravermelho.
Apesar de, visualmente, parecer ter havido redução da atividade geral durante o
pulso de luz na condição de roda travada, não foi encontrada diferença significativa pelo
teste nem para infravermelho (pulso de luz: t(6) = -2,34, p < 0,06; pulso de escuridão:
t(6) = -1,33, p < 0,24), nem para acelerômetro (pulso de luz: t(4) = -0,77, p < 0,5; pulso
de escuridão: t(4) = 1,02, p < 0,38).
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Figura 22. Actogramas duplicados de atividade geral medida por aparelhos de infravermelho
(IR) e por acelerômetros. O regime de claro/escuro está indicado pela barra preta e branca acima
de cada gráfico. Os 10 primeiros dias correspondem à condição sem roda de atividade, os 10
seguintes correspondem à condição com roda, e os últimos 10 dias correspondem à condição
com roda de atividade travada. Os quadrados brancos indicam as horas dos pulsos de luz,
enquanto os quadrados cinzas indicam as horas dos pulsos de escuridão. Os gráficos da
esquerda representam a atividade geral medida por meio de infravermelho, e os da direita
representam a atividade geral medida por acelerômetro do mesmo indivíduo. Para o indivíduo
#123, houve perda de dados de infravermelho na maior parte da condição sem roda e nos
primeiros dias com roda (A). O indivíduo #172 roeu os cabos de seu sensor de infravermelho no
26º dia, gerando erro na coleta de dados (B). Estão representados 3 indivíduos dentre os 11 que
tiveram sua atividade medida por infravermelho.
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4.3.3. Mascaramento sobre comportamentos expressos em laboratório
As filmagens nas três condições de ausência/presença de roda também foram
analisadas para verificar o efeito dos pulsos de luz de 100 lux sobre os
comportamentos dos tuco-tucos em laboratório.
O teste t pareado foi aplicado para todos os comportamentos individualmente,
comparando a fração de tempo gasto em cada um deles durante o pulso de 100 lux
em relação ao valor de base, obtido nos 10 dias de protocolo no mesmo horário do
pulso. Para a amostra de 6 indivíduos, o teste t foi significativo somente para o
comportamento de alimentação na condição sem roda (p < 0,003), a atividade em
roda na condição com roda (p < 0,008), e a escalada na condição com roda travada (p
< 0,01), considerando α=0,05. A fração de tempo gasta com esses comportamentos
diminuiu durante o pulso de luz (Fig. 23).
O teste t também foi aplicado para a “atividade geral sem roda” nas três
condições, sem diferença estatisticamente significativo.
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Figura 23. Média e desvio padrão do tempo gasto com cada comportamento de laboratório
analisado para um n de 6 indivíduos. Em A, na condição sem roda; em B na condição com roda;
e em C com roda de atividade travada. Em C, a categoria “roda” se refere ao comportamento de
subir na roda travada. Os únicos valores significativamente menores durante o pulso em relação
ao valor de base foram o da alimentação em A, roda em B, e escalada em C.
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4.3.4. Mascaramento sobre temperatura corporal (Tc) sob as três condições
Com os dados de Tc, foram construídos gráficos de série temporal para cada
indivíduo. A Figura 24 mostra, para cada condição – sem roda, com roda, e com roda
travada –, as séries temporais completas para dois indivíduos representativos. Também
foi feito um plexograma com as médias e desvios padrões da Tc de um indivíduo
representativo (#193), bem como as séries temporais referentes aos dias de pulso de luz
e de escuridão (Fig. 25).
Em geral, é possível verificar temperaturas médias mais altas durante a fase de
escuridão do que na de claridade (Fig. 25). A maioria dos animais exibiu ritmo diário
pelo Periodograma Chi-Quadrado, mas um ou dois indivíduos em cada condição exibiu
um período um pouco diferente de 24h em seu ritmo de Tc (período de 22,67 para #192
sem roda; 24,92 para #172 com roda; 24,75 para #179 com roda; e 23,58 para #172 com
roda travada).
Na condição sem roda, não houve diferença significativa entre a Tc média dos
animais durante o pulso de luz e a Tc média exibida por eles no mesmo horário em dias
anteriores (t(10) = 0,37, p < 0,72). Houve, entretanto, redução significativa da Tc
durante o pulso de escuridão (t(10) = -2,32, p < 0,04). Na condição com roda, houve
redução tanto durante o pulso de luz (t(9) = -3,75, p < 0,01) quanto durante o pulso de
escuridão (t(9) = -3,42, p < 0,01). Já na condição com roda travada, não houve diferença
significativa para nenhum dos pulsos (pulso de luz: t(9) = 0,4, p < 0,7; pulso de
escuridão: t(9) = -1,51, p < 0,17).
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Mascaramento sobre Tc sem roda de atividade

54
Mascaramento sobre Tc com roda

55
Mascaramento sobre Tc com roda travada

Figura 24. Séries temporais de Tc nas condições sem roda, com roda e com roda travada. Há
séries temporais completadas para dois indivíduos sem roda, #123 (A) e #193 (B); dois
indivíduos com roda, #193 (C) e #172 (D); e dois com roda travada, #123 (E) e #219 (F). Cada
série representa um dia. A barra de claro/escuro, assim como a região clara e sombreada
indicam os horários em que as luzes estavam acesas ou apagadas.

56

57
Figura 25. Plexogramas de Tc de um indivíduo (#193) nas condições sem roda, com roda, e
com roda travada. Os gráficos superiores mostram a Tc média de um indivíduo ao longo do dia
nos dias sem pulsos, com os desvios padrões indicados pelas barras em cinza. A barra horizontal
indica a Tc média para toda a duração do protocolo. Os gráficos inferiores mostram a Tc
durante o dia do pulso de luz e de escuridão.

4.3.5. Caso peculiar: indivíduo que mudou de noturno para diurno
O indivíduo #192 (Fig. 26), noturno com roda, se tornou diurno na condição sem
roda e com roda travada, com sua atividade medida por infravermelho. A atividade
geral se concentrou na fase de claridade, e os efeitos dos pulsos foram opostos aos
encontrados nos demais: houve aumento da atividade durante o pulso de luz, e
diminuição durante o pulso de escuridão, mesmo quando ele apresentou atividade
noturna, com roda de atividade.
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Figura 26. Atividade geral medida por infravermelho e por acelerômetro do indivíduo #192.
A partir do 7º dia sem roda de atividade, ele passou a apresentar atividade diurna, e o efeito
dos pulsos de luz e escuridão foram diferentes dos observados nos demais indivíduos.

A Tc desse indivíduo também foi mais alta durante a fase de claridade do que
de escuridão nas condições sem roda e com roda travada (Fig. 27).
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Figura 27. Séries temporais de Tc do indivíduo #192, que exibiu atividade geral (IR) diurna
nas condições sem roda (A) e com roda travada (B). Cada série representa um dia. A barra de
claro/escuro, assim como a região clara e sombreada indicam os horários em que as luzes
estavam acesas ou apagadas. Em A, sua Tc passa a ser mais alta durante a fase de claridade
por volta do 6º ou 7º dia, coincidindo com o momento em que a atividade geral (IR)

também passou a exibir um padrão mais diurno.
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5. Discussão

5.1. Ritmos diários: noturnalidade X diurnalidade; campo X laboratório
Cada espécie possui um nicho ecológico, o qual está geralmente associado a
nicho espacial. No entanto, as espécies ocupam e utilizam esse espaço em horários
específicos do dia, de maneira que têm não somente um nicho espacial, como um
nicho temporal (Moore-Ede et al., 1982; Hut et al., 2012). Animais cuja maior parte
da atividade locomotora se concentra na fase diurna são considerados diurnos,
enquanto os que apresentam um padrão de atividade concentrado na fase noturna são
noturnos (Bartness & Albers, 2003). Espécies diurnas e noturnas possuem
adaptações associadas a seu modo de vida, principalmente em relação a seu sistema
sensorial, como visual e olfativo. Cones como únicas ou principais células
fotorreceptoras da retina responsáveis pela visão, somados a uma lente e uma
abertura da íris menores, resultam em uma maior acuidade visual em mamíferos
exclusivamente diurnos, mas pior visão noturna, enquanto bastonetes como únicas
células fotorreceptoras responsáveis pela visão, somados a uma lente e córnea
maiores, fornece uma imagem de pior resolução, mas mais clara em baixos níveis de
iluminação para mamíferos exclusivamente noturnos (Ashby, 1972). Ritmos de
hormônios relacionados à fase de atividade, como corticosteroides, por exemplo,
também têm a fase de maior nível plasmático oposta em animais diurnos e noturnos
(Kalsbeek et al., 2012).
Os mecanismos fundamentais do sistema circadiano de mamíferos diurnos e
noturnos, entretanto, parecem ser os mesmos, com poucas diferenças entre seus
osciladores, e ainda está em aberto a questão de qual mecanismo determina se um
animal será diurno ou noturno (Smale et al., 2003). O ciclo claro/escuro é
considerado o mais importante sincronizador do oscilador de vertebrados terrestres,
garantindo que os ritmos internos estejam organizados temporalmente de maneira
condizente com os desafios ambientais.
O ambiente subterrâneo é relativamente estável em termos de variação na
temperatura, iluminação, disponibilidade de alimento e presença de predadores, e há
espécies que raramente saem à superfície, por forragearem em seus próprios túneis
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(Nevo, 1979). Apesar de existirem relatos de roedores que demonstraram um padrão
de atividade sem fase de preferência em campo, como o Heliophobius
argenteocinereus (Jarvis, 1973), ou um padrão arrítmico de atividade quando levados
ao laboratório, como o Cryptomys hottentotus (Hickman, 1980), já foi demonstrado
que vários roedores subterrâneos que raramente são expostos à luz podem ter seu
ritmo de atividade sincronizado pelo ciclo claro/escuro. Alguns exemplos são o
cururo (Spalacopus cyanus – Begall et al., 2002) e os “mole-rats” africanos
(Bathyergidae – Oosthuizen et al., 2003). Em estudos anteriores do grupo, o tucotuco, Ctenomys aff. knighti, demonstrou ter ritmos diário sincronizável pelo ciclo
claro/escuro (Valentinuzzi et al., 2009; Tachinardi, 2012; Tomotani et al., 2012;
Flôres et al., 2016), e o mesmo ocorreu nos experimentos deste projeto.
Uma peculiaridade do tuco-tuco é o fato dele ser diurno em campo e noturno
em laboratório (Tomotani et al., 2012). É um caso diferente daqueles em que
camundongos invertem a fase de atividade devido a mutações, manipulações
genéticas ou lesões cerebrais (Mrosovsky & Hattar, 2005).
Não é a primeira vez que tal padrão de atividade é descrito em um roedor.
Alguns exemplos são o Ciscaucasian hamster (Mesocricetus raddei), que apresenta
atividade de superfície diurna em campo e atividade geral (IR) noturna em
laboratório (Fritzsche et al., 2017); o unstriped Nile grass rat (Arvicanthis niloticus),
que é diurno em campo, mas pode se tornar noturno em laboratório quando tem
acesso a roda de atividade (Blanchong et al., 1999); o golden spiny mouse (Acomys
russatus), um roedor do deserto que é diurno em campo e apresenta atividade geral
noturna em laboratório (Levy et al., 2007); o fat sand rat (Psamomys obesus), que
possui atividade e Tc diurna em campo, mas apresenta um ritmo em livre-curso
iniciando com padrão noturno assim que colocado em escuro constante em
laboratório, sem transientes (Barak & Kronfeld-Schor, 2013), de maneira similar a
que ocorre com os tuco-tucos (Tomotani et al., 2012).
Rezende e colaboradores (2003) estudaram o coruro (Spalacopus cyanus), um
roedor subterrâneo cuja atividade de superfície é relativamente baixa e não está
associada ao forrageamento, o qual ocorre principalmente debaixo da terra. Em
campo, esses animais demonstraram um ritmo populacional diurno de atividade de
superfície, e em laboratório demonstraram um ritmo noturno de atividade locomotora
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em um sistema de tubos de PVC. Esse padrão de atividade de superfície é unimodal
no inverno e bimodal em campo (Rezende et al., 2003), e os pesquisadores sugerem
que a temperatura ambiente tenha um papel fundamental nessa alteração do padrão
de atividade por meio do mascaramento, pois os custos de uma atividade em
superfície se tornam muito altos nos horários mais frios do inverno e nos mais
quentes do verão. Eles postulam que os coruros sejam ativos nos túneis em campo
durante a noite, assim como são ativos nos túneis artificiais em laboratório durante a
fase de escuridão, e exibam os comportamentos de superfície somente quando a
temperatura ambiente permite, que é durante o dia. Urrejola e colaboradores (2005),
entretanto, encontraram uma maior atividade nos túneis de coruros durante o dia,
assim como ocorre com a atividade de superfície. Para os tuco-tucos, estudos do
grupo têm encontrado um padrão de atividade de superfície diferente no verão e no
inverno, de forma semelhante aos coruros.
Como os tuco-tucos habitam um ambiente considerado extremo, é possível que
a plasticidade de nicho temporal seja mais vantajosa do que um nicho mais rígido. A
seleção de um nicho temporal pode depender, por vezes, de fatores ambientais
bióticos e abióticos que alteram o padrão de atividade anteriormente determinado
pelo oscilador dos animais (Refinetti, 2008). Alguns exemplos são frio e fome, que
podem induzir diurnalidade em camundongos noturnos (van der Vinne et al., 2014),
e competição por recursos com espécies simpátricas do mesmo gênero, que podem
levar à inversão de nicho temporal do roedor Acomys russatus de noturno para diurno
(Kronfeld-Schor et al., 2001). No caso do A. russatus, Levy e colaboradores (2012)
compararam os gastos energéticos de um padrão de atividade diurno e noturno,
considerando os desafios termoenergéticos do seu ambiente de deserto, e
encontraram vantagem em um padrão diurno.
As possíveis vantagens para o balanço termoenergético dos tuco-tucos ao
serem diurnos em campo também têm sido estudadas para entendermos o mecanismo
da mudança de nicho temporal de roedores subterrâneos (Tachinardi, 2017). Um dos
modelos sugeridos para explicar a inversão na fase de atividade dos tuco-tucos é o
“work for food” de Hut e colaboradores (2011), em que camundongos CAB/CaJ,
roedores noturnos, podem apresentar atividade diurna quando precisam despender
energia para o forrageamento, enquanto voltam a apresentar atividade noturna
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quando o alimento é oferecido ad libitum. Esse modelo apresenta semelhanças com a
condição dos tuco-tucos quando transferidos do campo para o laboratório.
Na natureza, as atividades dos tucos que podem ser observadas durante o dia
são a busca por alimento na superfície e a remoção de solo (Tomotani et al., 2012).
Esses comportamentos requerem um grande gasto de energia e sujeitam os animais a
risco de predação na natureza, implicando diversos custos. Em laboratório,
entretanto, esses custos não existem, pois o alimento é oferecido ad libitum, e as
gaiolas tampouco permitem a escavação de túneis. Assim, os comportamentos que
compõem sua atividade em campo diferem daqueles que compõem sua atividade em
laboratório. Apesar de sabermos que os tuco-tucos apresentam um ritmo noturno de
atividade em roda e Tc, ainda não havíamos investigado a distribuição de outros
comportamentos ao longo do dia e a contribuição da roda para o total de atividade.

5.2. Ritmos diários observados em laboratório sincronizados pelo
claro/escuro
Em laboratório, a atividade em roda é comumente utilizada para se estudar os
ritmos de roedores, assumindo-se que ela represente o horário de atividade do animal
na natureza. A atividade dos tuco-tucos em campo, entretanto, é muito diferente
daquela que eles exibem em laboratório, a qual tampouco se resume apenas à
atividade em roda.
Ao filmarmos os tuco-tucos em laboratório, as categorias consideradas por nós
nas análises foram: atividade em roda, alimentação, limpeza, coprofagia, escalada,
escavação e repouso. É um conjunto rico de comportamentos que não envolvem a
roda, e que é exibido pelos animais em todas as condições de ausência/presença de
roda. A gama de comportamentos expressos em laboratório poderia ter sido mais
ampla em um ambiente mais enriquecido (Baumans, 2005), mas mesmo os
observados por nós evidenciam que, quando não estão correndo na roda, os tucotucos podem estar engajados em outras atividades, e não necessariamente
repousando. Alguns comportamentos considerados estereotípicos e compulsivos
reportados para outros roedores em laboratório, como morder as barras de gaiolas
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repetidamente (Garner, 2005), não eram possíveis devido às paredes lisas das gaiolas
de acrílico.
Baumgardner e colaboradores (1980) estudaram o comportamento de 14
espécies de roedores da superfamília Muroidea em laboratório. Em seus resultados,
cada categoria de comportamentos que compunham a atividade de seus animais –
locomoção, alimentação, bebida, limpeza e comportamentos estereotípicos –
possuíam uma ritmicidade, exibindo um padrão diurno ou noturno. Também já foi
demonstrado que o camundongo C57BL/6J apresenta ritmo diário de alimentação em
laboratório (Harri et al. 1999).
Em relação à coprofagia, Kenagy e Hoyt (1980) observaram ritmo diurno em
ratos-canguru Dipodomys micros, que possuem uma fase de reingestão de todas as
fezes produzidas e uma fase em que não há reingestão, sendo as fezes ignoradas. O
vole herbívoro Microtus californicus, por outro lado, possui ciclos curtos de
reingestão e não reingestão de fezes ao longo de todo o dia.
Nenhum desses comportamentos – alimentação, limpeza e coprofagia –
apresentou ritmo no tuco-tuco em laboratório, nem os comportamentos de escalada e
escavação. Assim como demonstrado para o Ctenomys aff. knighti neste projeto, o
Ctenomys talarum não demonstrou ritmo de alimentação e nem de coprofagia nos
estudos de Martino e colaboradores (2007).
Embora busquem alimento acima do solo durante o dia em campo, os tucotucos se alimentam tanto durante a fase de claridade quanto durante a fase de
escuridão em laboratório. Não sabemos, entretanto, se os tuco-tucos se alimentam
durante a noite em campo, dentro dos túneis. Não seria surpreendente que isso
ocorresse, dado que vários pequenos roedores se alimentam a cada poucas horas, ao
longo de todo o dia, em especial quando são herbívoros com acesso apenas a
alimentos de baixo valor nutritivo (Ashby, 1972).
Como

a

atividade

de

roedores

está

frequentemente

associada

ao

comportamento de forrageamento (Nevo, 1979), a qualidade do alimento ingerido
possui influência sobre o ritmo de atividade. Martino e colaboradores (2007)
estudaram a resposta de tuco-tucos (Ctenomys talarum) a dietas de diferentes
qualidades em laboratório. Quando submetidos a uma dieta constituída por uma
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planta mais fibrosa e com menor eficiência na digestão, o tempo gasto com
coprofagia foi maior em relação ao gasto quando em uma dieta constituída por
plantas digeridas mais eficientemente, embora não tenha alterado o tempo gasto com
a alimentação em si, como seria esperado. Como os tuco-tucos utilizados por nós
recebem alimentos não só ad libitum em laboratório, como com maior variedade e
qualidade do que a disponível em campo, esse pode ser mais um fator colaborando
para a mudança do padrão de atividade dos tuco-tucos na mudança de campo para
laboratório.
Lehmann (1976), em seus estudos com ratazanas (Microtus agrestis), observou
que esses animais se alimentam ao longo de todo o dia em laboratório, e que o seu
padrão de atividade geral noturna é gerado somente pela sua atividade em roda. O
tuco-tuco parece ser um caso semelhante. Pela análise dos vídeos, na condição com
roda, não apresentou ritmo na alimentação ou em outros comportamentos específicos
exceto atividade na própria roda e, portanto, esse foi o principal componente a gerar
a ritmicidade na atividade geral em laboratório.

5.3. Atividade geral
A “atividade geral” foi medida de três maneiras diferentes: sensores de
infravermelho (IR), acelerômetro e observação de vídeos. Cada um deles mede a
atividade de uma maneira diferente, o que explica as diferenças encontradas nos
ritmos observados por cada um dos métodos.
Os sensores de infravermelho estão localizados acima das gaiolas e são
ativados quando o animal se move pela superfície do chão da gaiola. O acelerômetro,
preso a um colar no pescoço do animal, mede a aceleração nos eixos x, y e z. A
atividade geral derivada das filmagens, por fim, resultou da soma de todas as
detecções ou não de categorias de comportamento em intervalos de 15 minutos.
Em alguns casos (Fig. 22), houve ritmo diário para a atividade geral medida
por infravermelho, enquanto o mesmo não foi encontrado nos dados de acelerômetro
e de vídeos referentes aos mesmos dias de protocolo. Isso pode ocorrer, por exemplo,
quando um indivíduo que dorme se movimenta pela gaiola ao acordar e caminhar até
outro canto para continuar a dormir. Esse movimento, que é registrado como

66
atividade pelo infravermelho, que é sensível a deslocamentos espaciais, seria
classificado como um único episódio de repouso na observação dos vídeos, método
mais sensível a comportamentos de longa duração. Se a movimentação for lenta e
com velocidade mais ou menos constante, também será registrada uma baixa
aceleração pelo acelerômetro. Isso evidencia que o método de registro faz com que
tipos diferentes de “atividade geral” sejam medidas.
Nas condições de ausência de roda ou de roda travada, a atividade geral medida
por infravermelho continua a exibir um ritmo sincronizado pelo ciclo claro/escuro,
concentrando-se na fase noturna com uma amplitude menor do que na condição com
roda (Fig. 22C). Como não há ritmicidade dos comportamentos específicos
analisados por nós, é possível que a locomoção do animal pela gaiola, registrada
mais facilmente como atividade pelo sensor de infravermelho do que pelo
acelerômetro ou pela análise de vídeos, seja o componente que gera o ritmo
observado nessas condições.

5.4. Mascaramento por luz e escuridão
A luz e a escuridão, alternados de forma cíclica, sincronizam a atividade dos
mamíferos pelo mecanismo do arrastamento (“entrainment”) do oscilador circadiano.
Por outro lado, a incidência da luz em si pode provocar um efeito agudo na
amplitude da atividade (Aschoff, 1988; Aschoff & von Goetz, 1989).
Pulsos de luz e de escuridão costumam exacerbar ou inibir pontualmente a
atividade de roedores, como no caso do spiny mice (Acomys cahirinus – Cohen et al.,
2010), do hamster sírio (Mesocricetus auratus – Li et al., 2005), do Mongolian gerbil
(Meriones unguiculatus – Weinert et al., 2007) e do Nile grass rat (Arvicanthis
niloticus – Langel et al., 2014).
Quando um pulso de luz incide sobre animais diurnos durante sua fase de
repouso (escuro), eles costumam ter sua atividade estimulada, um efeito chamado de
mascaramento positivo (Mrosovsky, 1999). Um pulso de escuridão, por outro lado,
com as luzes sendo apagadas durante sua fase de atividade, costuma gerar
mascaramento negativo, inibindo a atividade (Mrosovsky op. cit.). O efeito agudo
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oposto é observado em animais noturnos: pulsos de luz inibem a atividade, enquanto
pulsos de escuridão a estimulam.
O fato dos tuco-tucos serem diurnos em campo e noturnos em laboratório os
torna interessantes para estudar o fenômeno do mascaramento porque, como a luz
costuma inibir a atividade de animais noturnos, o mascaramento é um desafio à
inversão da fase de atividade da noite para o dia (Barak & Kronfeld-Schor, 2013; Hut
et al., 2012).
Em nossos experimentos com pulsos de luz de diferentes intensidades
luminosas, o mascaramento negativo dos ritmos de roda e atividade geral se torna
significativo a partir da intensidade de 100 lux. A inibição causada pelo pulso tende a
aumentar conforme maior for a intensidade do pulso. O pulso de 20 lux, entretanto,
provocou uma exacerbação nos ritmos de roda e atividade geral, embora não
estatisticamente significativa pelo teste t. Essa exacerbação, contrária à esperada
inibição, é chamada de mascaramento paradoxal e pode ocorrer em roedores para
intensidades luminosas baixas (Mrosovsky, 1999). Alguns exemplos desse tipo de
mascaramento foram encontrados em camundongos por Mrosovsky e colaboradores
(1999), grilos por Germ e Tomioka (1998), e owl monkeys por Erkert e Gröber
(1986). Segundo Mrosovsky, esse mascaramento paradoxal não deve ser interpretado
como algo anormal ou patológico, pois faz sentido em um contexto evolutivo.
Animais noturnos são mais ativos durante a noite, mas moverem-se na escuridão
total pode ser perigoso, especialmente para animais arbóreos que se deslocam a uma
altura em que qualquer queda poderia ser fatal. Assim, faz sentido que esses animais
sejam mais ativos em baixas intensidades luminosas do que em escuridão total. De
fato, um caso de mascaramento paradoxal encontrado em campo é do owl monkey,
um macaco noturno que se torna mais ativo em noites de lua cheia do que em noites
de lua nova (Erkert & Gröber, 1986).
Sabendo que os pulsos de 100 lux provocam mascaramento negativo nos
ritmos de roda e atividade geral (IR), utilizamos essa intensidade em um experimento
mais completo para verificar o mascaramento sobre outros ritmos em três condições
de ausência/presença de roda. Na condição experimental em que os animais tinham
acesso a roda de atividade, como comumente feito em estudos de mascaramento de
roedores, houve mascaramento negativo dos ritmos de roda, Tc, e atividade geral
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medida por infravermelho e acelerômetro, em resposta ao pulso de luz. Nas
condições sem roda e com roda travada, em que a atividade dos animais incluía todos
os comportamentos expressos em laboratório exceto corrida em roda, o mesmo não
foi encontrado. Tanto a atividade geral quanto a Tc não sofreram mascaramento pelo
pulso de luz. Isso demonstra que a atividade em roda, além de ser o principal
componente da atividade em laboratório a gerar uma ritmicidade na atividade geral,
foi o principal componente da atividade geral a sofrer mascaramento.
O experimento de mascaramento em diferentes intensidades luminosas reforça
essa conclusão. Os pulsos de luz foram dados em condição com roda e com roda
travada, de maneira que a atividade geral na condição de roda travada incluía todas
as atividades exceto corrida em roda. Em média, há uma inibição mais forte da
atividade geral pelos pulsos de luz quando os animais podem correr na roda. Esses
dados confirmam o outro único trabalho que conhecemos a verificar mascaramento
diferenciado entre a atividade em roda e as outras modalidades (Lehmann, 1976).
Em relação ao ritmo de temperatura corpórea dos tuco-tucos, sabe-se, por
estudos anteriores do grupo, que eles exibem um ritmo endógeno e que é
sincronizável pelo ciclo claro/escuro por arrastamento (Tachinardi, 2012). Neste
projeto, a maioria dos indivíduos apresentou arrastamento pelo ciclo CE 12:12, com
as temperaturas mais altas ocorrendo durante a fase de escuro (Fig. 24) e coindidindo
com a fase de maior atividade, como ocorre com fat sand rat (Psammomys obesus),
outro roedor diurno em campo e noturno em laboratório (Barak & Kronfeld-Schor,
2013).
Mesmo que os animais sejam mantidos alertas e imóveis para evitar a
influência da atividade física, o ritmo de temperatura ainda persiste (Tachinardi,
2012) e pode sofrer mascaramento específico por claridade e escuridão (Aschoff,
1983). Uma atividade muscular intensa como a corrida em roda de atividade,
entretanto, ainda é a principal responsável por gerar mascaramento nos níveis de Tc
ao elevá-la durante sua exacerbação ou diminui-la por ser, eventualmente, substituída
por um episódio de repouso (Tachinardi, 2012). Como o mascaramento por luz foi
estatisticamente significativo somente na condição com roda, esse parece ser o caso
para os tuco-tucos, em que a roda é a principal responsável pelo mascaramento tanto
da atividade geral quanto, indiretamente, da Tc.
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5.5. A roda de atividade
A corrida em roda é um comportamento exclusivo da situação de laboratório, e
não possui nenhum comportamento diretamente análogo em campo. Os tuco-tucos
utilizados por nós, mesmo sendo animais silvestres que nunca tiveram contato com
rodas de atividade em campo, costumam aprender a utilizá-las dentro de poucos dias
após serem capturados e transferidos para o laboratório. Meijer e Robbers
demonstraram, em 2014, que, ao se colocar uma roda de atividade em campo, mesmo
animais selvagens a utilizam voluntariamente. A corrida em roda já foi apontada
como uma atividade que represente a busca por água e alimento, um desejo de fuga,
uma necessidade de estimulação em um ambiente pouco enriquecido, uma maneira
de manter o balanço termoenergético (Sherwin, 1998). Mather (1981) interpreta a
atividade em roda como uma “migração exploratória”, uma busca por objetivos
inalcançáveis ao animal. Segundo ela, o confinamento impede que os animais
obtenham as informações que teriam na natureza, resultando nesse redirecionamento
da atividade exploratória para atividade em roda. Algumas evidências citadas por ela
são o aumento da atividade em roda em condições de fome, sede, ameaça, ou fase em
que estariam buscando parceiros para reprodução. Ainda não há, entretanto, um
consenso sobre as funções e motivações que levam a esse comportamento tão
comum em roedores.
Um dos benefícios proporcionados pela roda é o fato de que esse exercício
físico voluntário produz efeitos antidepressivos e reduz a ansiedade de roedores, com
efeito similar à administração de drogas antidepressivas (Duman et al., 2008), mas,
em alguns casos, a corrida em roda pode se tornar um comportamento anormal,
obsessivo e até patológico, causando desde ferimentos nas patas até perda de peso a
um nível letal (Mason & Würbel, 2016). Novak e colaboradores (2012) defendem
que se deve tomar cuidado ao interpretar a atividade em roda apenas como exercício
ou atividade física geral, dado que envolve mecanismos neurais e fisiológicos
adicionais, que podem atuar independentemente sobre o comportamento e balanço
energético.
Sabe-se que roda de atividade também possui efeitos sobre parâmetros dos
ritmos biológicos de roedores. Quando a roda é disponibilizada a intervalos
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periódicos, a atividade em roda pode ser capaz de provocar arrastamento dos ritmos
circadianos de camundongos que estavam antes em livre-curso (Edgar & Dement
1991). Além disso, travar as rodas de atividade pode provocar fragmentação do ritmo
de sono/vigília de camundongos (Welsh et al., 1988), alterar a sua amplitude em
relação à condição com acesso livre à roda (Edgar et al. 1991a), e alterar o período
dos ritmos de sono/vigília e ingestão de água (Edgar et al. 1991b). Isso demonstra
que, apesar do oscilador central regular o ritmo de atividade/repouso dos animais, a
própria atividade tem influência sobre o oscilador.
Para comparar os padrões de comportamento dos animais que podem correr na
roda voluntariamente com aqueles que não podem, utilizamos duas condições
diferentes: sem roda e com roda travada. A própria presença da roda, mesmo travada,
é capaz de alterar os comportamentos de roedores, que podem passar uma fração
grande de tempo escalando a roda travada (Koteja et al., 1999). Essa influência no
padrão de comportamento pode ser vista para o animal #213 que, na condição sem
roda, exibiu o comportamento de escavação com frequência relativamente alta
durante a fase de escuridão, mas, na condição com roda travada, o mesmo não
ocorreu, e o animal exibiu um ritmo noturno de interação com a roda travada (Fig.
18, 1º animal). A impressão que tivemos, pela observação dos vídeos e dos próprios
animais no dia a dia, é que os indivíduos que mais correm na roda são os que passam
mais tempo interagindo com a roda quando ela é travada, durante a fase em que
estariam correndo nela. Dois dos animais (#123 e #172) mais insistentes inclusive
conseguiram destravar suas rodas em determinado momento. Essas observações
sugerem que a própria presença da roda, mesmo travada, constitua um estímulo para
a atividade dos tuco-tucos, embora com alta variação interindividual.
Contribuindo para a questão da roda travada, Dubreucq e colaboradores (2010)
realizaram testes de ansiedade, medo condicionado a contexto, e desespero em
camundongos com acesso a roda livre, sem roda, e com roda travada. Seus dados
demonstram que, para alguns parâmetros emocionais testados, a roda travada possui
o mesmo efeito da roda livre, enquanto possui um efeito diferente para outros
parâmetros, evidenciando que o uso da condição sem roda ou de roda travada como
controle pode levar a resultados distintos em estudos sobre a roda. Essa discussão
sobre as diferenças entre a condição sem roda e a de roda travada, entretanto, ainda
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necessita de mais trabalhos que comparem as duas condições, dado que a maioria das
pesquisas utiliza somente ou uma ou outra.
Neste projeto, não houve uma mudança nos padrões de comportamento comum
a todos os indivíduos na presença ou ausência de roda, embora alguns indivíduos
(#123, #172, #219, Fig. 18) tenham passado a exibir o comportamento de escalada
durante a fase de escuridão com maior frequência após as rodas terem sido travadas,
e o indivíduo #213 tenha apresentado um ritmo noturno de escavação na condição
sem roda. Dado que, por observações pessoais do grupo, os animais costumam passar
bastante tempo escalando e escavando em gaiolas menores durante a noite se não for
fornecida uma roda de atividade, o tipo de gaiola pode interferir nos resultados. A
gaiola que foi utilizada nestes experimentos, de paredes lisas e tampa alta, que
dificulta o comportamento de escalada, é um fator que pode ter reduzido a frequência
com que animais se engajaram nesse comportamento.

5.6. Caso peculiar
A ausência de roda provocou um efeito inesperado em um dos animais, #192
(Fig. 26). Na condição sem roda, o indivíduo apresentou atividade geral com padrão
diurno, assim como mascaramento esperado para animais diurnos. É a primeira vez
que um indivíduo tuco-tuco apresentou mudança para diurnalidade em laboratório,
em 8 anos de pesquisa de nosso grupo, causado pela retirada da roda. Esse fato nos
proporcionou

uma

oportunidade

única

de

investigar

a

associação

entre

diurnalidade/noturnalidade e o sinal do mascaramento da luz.
Os estudos sobre mascaramento em animais diurnos e noturnos foram iniciados
por Mrosovsky e por Aschoff, comparando o sinal do mascaramento em espécies
diurnas e noturnas, como, por exemplo, hamsters, que são noturnos, (Redlin &
Mrosovsky 1999) e galinhas, que são diurnas (Aschoff 1988). Já Cohen e
colaboradores (2010) investigaram o efeito agudo da luz em Acomys russatus, um
roedor que apresenta indivíduos noturnos ou diurnos. Esses estudos possibilitaram a
comparação do mascaramento entre indivíduos diferentes da mesma espécie. Redlin
e Mrosovsky (2004), por outro lado, investigaram o mascaramento em Arvicanthis
niloticus, uma espécie que muda entre diurno e noturno dependendo da
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disponibilidade de roda, usando protocolo semelhante ao adotado neste trabalho.
Entretanto, nesse caso, apesar do mascaramento ter sido verificado no mesmo
indivíduo, quando noturno ou diurno, o sinal do mascaramento da luz foi verificado
sobre duas categorias diferentes de “atividade”, pois no grupo sem roda foi medido o
efeito agudo da luz na “atividade geral”, enquanto no grupo com roda foi medido
sobre a “atividade em roda”.
O fato de alguns tuco-tucos alterarem a sua fase de atividade na ausência e
presença de roda nos permite, agora, comparar o efeito do mascaramento para a
mesma espécie, para o mesmo indivíduo quando ele está noturno e diurno, e sobre a
mesma atividade “geral”, por meio do sensor infravermelho e acelerômetro.
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6. Conclusões

Em estudos cronobiológicos, é comum partir do pressuposto de que a atividade
em roda, no laboratório, representa com fidelidade o horário de atividade dos
roedores, na natureza, e que pode ser utilizada para se inferir os efeitos de diferentes
tratamentos sobre a atividade desses animais. Além disso, o mascaramento positivo e
negativo “da atividade” é um fenômeno amplamente descrito e estabelecido em
roedores, sempre tendo sido medida na atividade em roda. Nossos resultados até o
momento mostram que, ao menos para o tuco-tuco, os comportamentos expressos em
laboratório não demonstraram ritmicidade como a atividade em roda, de maneira que
a roda foi o principal componente a gerar uma ritmicidade na “atividade geral”.
Além disso, os únicos comportamentos analisados pelos vídeos que sofreram
inibição além da atividade em roda foram a alimentação, na condição sem roda, e a
escalada, na condição de roda travada. Quando todos os comportamentos analisados
(alimentação, coprofagia, escalada, escavação, limpeza) são somados para compor
uma atividade geral baseada na observação dos vídeos, entretanto, não há
mascaramento estatisticamente significativo, de maneira que a roda continua sendo o
principal comportamento a sofrer inibição durante o pulso, com as demais atividades
praticamente inalteradas. Não há mascaramento positivo por pulsos de escuro para os
ritmos analisados, enquanto o mascaramento negativo se torna estatisticamente
significativo a partir da intensidade de 100 lux. O nível de mascaramento negativo
sobre a atividade geral (IR) também é afetado pelo uso de roda de atividade.
É comum animais noturnos terem sua atividade inibida pela luz. Em tucotucos, a inibição ocorreu principalmente sobre o ritmo de atividade em roda,
enquanto os demais comportamentos estudados sofreram pouca alteração. A
atividade em roda, entretanto, não existe na natureza. O baixo efeito da luz sobre
suas outras formas de atividade pode fazer com que o mascaramento não seja um
empecilho para sua atividade diurna em campo, de maneira que os animais,
supostamente noturnos em sua condição ancestral, passem a exibir atividade diurna
diante de desafios termoenergéticos, mascaramento pela temperatura ambiente,
necessidade de despender energia no forrageamento (“working for food”) ou outro
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fator que os leve a inverter a fase de atividade, sem entrar em conflito com a inibição
sofrida pela luz.
Estudos futuros sobre os ritmos de comportamentos dos tuco-tucos em campo
além da atividade de superfície, somados ao que sabemos agora sobre os
comportamentos em laboratório, permitirão um entendimento mais completo desse
sistema biológico que realiza a intrigante inversão de nicho temporal de diurno para
noturno, e do quanto as observações feitas em laboratório refletem ou não os padrões
de atividades do animal em campo.

75

7. Referências bibliográficas

ASCHOFF, J. Exogenous and endogenous components in circadian rhythms. In: Cold Spring
Harbor symposia on quantitative biology. Cold Spring Harbor Laboratory Press, p. 11-28, 1960.
ASCHOFF, J. Masking of circadian rhythms by zeitgebers as opposed to entrainment. Trends in
chronobiology, p. 149-161, 1988.
ASCHOFF, J.; POHL, H. Phase relations between a circadian rhythm and its zeitgeber within
the range of entrainment. Naturwissenschaften, v. 65, n. 2, p. 80-84, 1978.
ASCHOFF, J; VON GOETZ, C. Masking of circadian activity rhythms in canaries by light and
dark. Journal of biological rhythms, v. 4, n. 1, p. 29-38, 1989.
ASHBY, K. R. Patterns of daily activity in mammals. Mammal Review, v. 1, n. 7‐8, p. 171-185,
1972.
BARAK, O.; KRONFELD-SCHOR, N. Activity rhythms and masking response in the diurnal
fat sand rat under laboratory conditions. Chronobiology international, v. 30, n. 9, p. 1123-1134,
2013.
BARTNESS, T.; ALBERS, H. E. Activity Patterns and the Biological Clock in Mammals.
Ecological Studies, 141. 2003.
BAUMANS, V. Environmental enrichment for laboratory rodents and rabbits: requirements of
rodents, rabbits, and research. ILAR journal, v. 46, n. 2, p. 162-170, 2005.
BAUMGARDNER, D. J.; WARD, S. E.; DEWSBURY, D. A. Diurnal patterning of eight
activities in 14 species of muroid rodents. Animal Learning & Behavior, v. 8, n. 2, p. 322-330,
1980.
BEGALL, S. et al. Activity patterns in a subterranean social rodent, Spalacopus cyanus
(Octodontidae). Journal of Mammalogy, v. 83, n. 1, p. 153-158, 2002.
BIDAU, C.; LESSA, E.; OJEDA, R. Ctenomys knighti. The IUCN Red List of Threatened
Species. Version 2014.3. 2008.. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 03 December 2014.
BLANCHONG, J. A. et al. Nocturnal and diurnal rhythms in the unstriped Nile rat, Arvicanthis
niloticus. Journal of Biological Rhythms, v. 14, n. 5, p. 364-377, 1999.

76
BUFFENSTEIN, R. Ecophysiological responses of subterranean rodents to underground
habitats. Life underground: the biology of subterranean rodents (EA Lacey, JL Patton, and GN
Cameron, eds.). University of Chicago Press, Illinois, p. 62-110, 2000.
BUIJS, R. M.; KALSBEEK, A. Hypothalamic integration of central and peripheral clocks.
Nature Reviews Neuroscience, v. 2, n. 7, p. 521, 2001.
CALISI, R. M.; BENTLEY, G. E. Lab and field experiments: are they the same animal?.
Hormones and Behavior, v. 56, n. 1, p. 1-10, 2009.
CHIESA, J. J. et al. Light intensity determines temporal niche switching of behavioral activity
in deep-water Nephrops norvegicus (Crustacea: Decapoda). Journal of biological rhythms, v.
25, n. 4, p. 277-287, 2010.
COHEN, R.; SMALE, L.; KRONFELD-SCHOR, N. Masking and temporal niche switches in
spiny mice. Journal of Biological Rhythms, v. 25, n. 1, p. 47-52, 2010.
COOK, J. A.; LESSA, E. P. Are rates of diversification in subterranean South American tuco‐
tucos (genus Ctenomys, Rodentia: Octodontidae) unusually high?. Evolution, v. 52, n. 5, p.
1521-1527, 1998.
CYR, N. E.; ROMERO, L. M. Fecal glucocorticoid metabolites of experimentally stressed
captive and free-living starlings: implications for conservation research. General and
Comparative Endocrinology, v. 158, n. 1, p. 20-28, 2008.
DAAN, S. How and Why? The lab versus the field PREFACE. Sleep and Biological Rhythms,
v. 9, n. 1, p. 1-2, 2011.
DUBREUCQ, S.; MARSICANO, G.; CHAOULOFF, F. Emotional consequences of wheel
running in mice: Which is the appropriate control?. Hippocampus, v. 21, n. 3, p. 239-242, 2011.
DUMAN, C. H. et al. Voluntary exercise produces antidepressant and anxiolytic behavioral
effects in mice. Brain research, v. 1199, p. 148-158, 2008.
EDGAR, D. M. et al. Influence of running wheel activity on free-running sleep/wake and
drinking circadian rhythms in mice. Physiology & Behavior, v. 50, n. 2, p. 373-378, 1991.
EDGAR, D. M.; MARTIN, C. E.; DEMENT, W. C. Activity feedback to the mammalian
circadian pacemaker: influence on observed measures of rhythm period length. Journal of
Biological Rhythms, v. 6, n. 3, p. 185-199, 1991.

77
EDGAR, D. M.; DEMENT, W. C. Regularly scheduled voluntary exercise synchronizes the
mouse circadian clock. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and
Comparative Physiology, v. 261, n. 4, p. R928-R933, 1991.
ERKERT, H. G.; GRÖBER, J. Direct modulation of activity and body temperature of owl
monkeys (Aotus lemurinus griseimembra) by low light intensities. Folia Primatologica, v. 47, n.
4, p. 171-188, 1986.
FLÔRES, D. E. F. L. et al. Entrainment of circadian rhythms to irregular light/dark cycles: a
subterranean perspective. Scientific reports, v. 6, p. 34264, 2016.
FRACCHIA, S. et al. Dispersal of arbuscular mycorrhizal fungi and dark septate endophytes by
Ctenomys cf. knighti (Rodentia) in the northern Monte Desert of Argentina. Journal of Arid
Environments, v. 75, n. 11, p. 1016-1023, 2011.
FRITZSCHE, P. et al. Diurnal surface activity of the Ciscaucasian hamster (Mesocricetus
raddei) in the field. Mammalian Biology-Zeitschrift für Säugetierkunde, v. 85, p. 1-5, 2017.
GARNER, J. P. Stereotypies and other abnormal repetitive behaviors: potential impact on
validity, reliability, and replicability of scientific outcomes. ILAR journal, v. 46, n. 2, p. 106117, 2005.
GERM, M.; TOMIOKA, K. Circadian period modulation and masking effects induced by
repetitive light pulses in locomotor rhythms of the cricket, Gryllus bimaculatus. Zoological
science, v. 15, n. 3, p. 309-316, 1998.
HARRI, M. et al. Effect of access to a running wheel on behavior of C57BL/6J mice.
Comparative Medicine, v. 49, n. 4, p. 401-405, 1999.
HICKMAN, G. C. Locomotory activity of captive Cryptomys hottentotus,(Mammalia:
Bathyergidae), a fossorial rodent. Journal of Zoology, v. 192, n. 2, p. 225-235, 1980.
HUT, R. A. et al. In search of a temporal niche: environmental factors. In: Progress in brain
research. Elsevier, p. 281-304, 2012.
HUT, R. A. et al. Working for food shifts nocturnal mouse activity into the day. PLoS One, v. 6,
n. 3, p. e17527, 2011.
JARDIS, J. U. M. Activity patterns in the mole-rats Tachyoryctes splendens and Heliophobius
argenteocinereus. African Zoology, v. 8, n. 1, p. 101-119, 1973.

78
KALSBEEK, A.; BUIJS, R. M. Output pathways of the mammalian suprachiasmatic nucleus:
coding circadian time by transmitter selection and specific targeting. Cell and tissue research, v.
309, n. 1, p. 109-118, 2002.
KALSBEEK, A. et al. SCN outputs and the hypothalamic balance of life. Journal of biological
rhythms, v. 21, n. 6, p. 458-469, 2006.
KAS, M. J. H.; EDGAR, D. M. A nonphotic stimulus inverts the diurnal–nocturnal phase
preference in Octodon degus. Journal of Neuroscience, v. 19, n. 1, p. 328-333, 1999.
KENAGY, G. J. et al. Daily and seasonal limits of time and temperature to activity of degus.
Revista Chilena de Historia Natural, v. 75, n. 3, p. 567-581, 2002.
KENAGY, G. J.; HOYT, D. F. Reingestion of feces in rodents and its daily rhythmicity.
Oecologia, v. 44, n. 3, p. 403-409, 1979.
KOTEJA, P. et al. Behaviour of house mice artificially selected for high levels of voluntary
wheel running. Animal behaviour, v. 58, n. 6, p. 1307-1318, 1999.
KRONFELD-SCHOR, N. et al. On the use of the time axis for ecological separation: diel
rhythms as an evolutionary constraint. The American Naturalist, v. 158, n. 4, p. 451-457, 2001.
LAKIN-THOMAS, P. L. Transcriptional feedback oscillators: maybe, maybe not.. Journal of
biological rhythms, v. 21, n. 2, p. 83-92, 2006.
LANGEL, J. et al. Behavioral masking and cFos responses to light in day-and night-active grass
rats. Journal of biological rhythms, v. 29, n. 3, p. 192-202, 2014.
LEHMANN, U. Short-term and circadian rhythms in the behaviour of the vole, Microtus
agrestis (L.). Oecologia, v. 23, n. 3, p. 185-199, 1976.
LEVY, O. et al. Biophysical modeling of the temporal niche: from first principles to the
evolution of activity patterns. The American Naturalist, v. 179, n. 6, p. 794-804, 2012.
LEVY, O.; DAYAN, T.; KRONFELD‐SCHOR, N. The relationship between the golden spiny
mouse circadian system and its diurnal activity: an experimental field enclosures and laboratory
study. Chronobiology international, v. 24, n. 4, p. 599-613, 2007.
LI, X.; GILBERT, J.; DAVIS, F. C. Disruption of masking by hypothalamic lesions in Syrian
hamsters. Journal of Comparative Physiology A, v. 191, n. 1, p. 23-30, 2005.
LOHER, W. The effect of male calling on female locomotor activity of Teleogryllus commodus.
Behavioral Ecology and Sociobiology, v. 5, n. 4, p. 383-390, 1979.

79
MARQUES, M. D. & WATERHOUSE, J. M. Masking and the Evolution of Circadian
Rhythmicity. Chronobiology International, v. 11, n. 3, p. 146-155, 1994.
MARQUES, N. Cronobiologia: Princípios e Aplicações (revista e ampliada) Vol. 12. Edusp,
1997.
MARRA, P. P.; LAMPE, K. T.; TEDFORD, B. L. Plasma corticosterone levels in two species
of Zonotrichia sparrows under captive and free-living conditions. The Wilson Bulletin, p. 296305, 1995.
MARTIN, P.; BATESON, P. P. G.; BATESON, P. Measuring behaviour: an introductory guide.
Cambridge University Press, 1993.
MARTINO, N. S.; ZENUTO, R. R.; BUSCH, C. Nutritional responses to different diet quality
in the subterranean rodent Ctenomys talarum (tuco-tucos). Comparative Biochemistry and
Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, v. 147, n. 4, p. 974-982, 2007.

MATHER, J. G. Wheel-running activity: a new interpretation. Mamm Rev. 11(1):41–
51. 1981.
MASON, G.; WÜRBEL, H. What can be learnt from wheel-running by wild mice, and how can
we identify when wheel-running is pathological?. In: Proc. R. Soc. B. The Royal Society, p.
20150738, 2016.
MEIJER, J. H.; ROBBERS, Y. Wheel running in the wild. In: Proc. R. Soc. B. The Royal
Society, p. 20140210, 2014.
MENAKER, M.; MOREIRA, L. F.; TOSINI, G. Evolution of circadian organization in
vertebrates. Brazilian journal of medical and biological research, v. 30, p. 305-313, 1997.
MENAKER, M.; TAKAHASHI, J. S.; ESKIN, A. The physiology of circadian pacemakers.
Annual Review of Physiology, v. 40, n. 1, p. 501-526, 1978.
MROSOVSKY, N. Masking: history, definitions, and measurement. Chronobiology
international, v. 16, n. 4, p. 415-429, 1999.
MROSOVSKY, N.; HATTAR, S. Diurnal mice (Mus musculus) and other examples of
temporal niche switching. Journal of Comparative Physiology A, v. 191, n. 11, p. 1011-1024,
2005.

80
MROSOVSKY, N.; FOSTER, R. G.; SALMON, P. A. Thresholds for masking responses to
light in three strains of retinally degenerate mice. Journal of Comparative Physiology A, v. 184,
n. 4, p. 423-428, 1999.
MOORE-EDE, M. C.; SULZMAN, F. M.; FULLER, C. A. The clocks that time us: physiology
of the circadian timing system. Harvard Univ Pr, 1982.
NEVO, E. Adaptive convergence and divergence of subterranean mammals. Annual review of
ecology and systematics, v. 10, n. 1, p. 269-308, 1979.

NOVAK, C.M.; BURGHARDT, P. R.; LEVINE, J. A. The use of a running wheel to
measure activity in rodents: relationship to energy balance, general activity, and reward.
Neurosci Biobehav Rev.; n. 36, p. 1001– 1014, 2012.
OOSTHUIZEN, M. K.; COOPER, H. M.; BENNETT, N. C. Circadian rhythms of locomotor
activity in solitary and social species of African mole-rats (family: Bathyergidae). Journal of
Biological Rhythms, v. 18, n. 6, p. 481-490, 2003.
PENDERGAST, J. S.; YAMAZAKI, S. Masking responses to light in period mutant mice.
Chronobiology international, v. 28, n. 8, p. 657-663, 2011.
PITTENDRIGH, C. S. Circadian rhythms and the circadian organization of living systems. In:
Cold Spring Harbor symposia on quantitative biology. Cold Spring Harbor Laboratory Press, p.
159-184, 1960.
PITTENDRIGH, C. S.; MINIS, D. H. The entrainment of circadian oscillations by light and
their role as photoperiodic clocks. The American Naturalist, v. 98, n. 902, p. 261-294, 1964.
REDLIN, U.; MROSOVSKY, N. Masking by light in hamsters with SCN lesions. Journal of
Comparative Physiology A, v. 184, n. 4, p. 439-448, 1999.
REDLIN, U.; MROSOVSKY, N. Nocturnal activity in a diurnal rodent (Arvicanthis niloticus):
the importance of masking. Journal of biological rhythms, v. 19, n. 1, p. 58-67, 2004.
REFINETTI, R. The diversity of temporal niches in mammals. Biological Rhythm Research, v.
39, n. 3, p. 173-192, 2008.
REFINETTI, R. Circadian physiology. CRC press, 2016.
REPPERT, S. M.; WEAVER, D. R. Molecular analysis of mammalian circadian rhythms.
Annual review of physiology, v. 63, n. 1, p. 647-676, 2001.

81
REZENDE, E, L. et al. Ambient temperature limits above-ground activity of the subterranean
rodent Spalacopus cyanus. Journal of Arid Environments, v. 55, n. 1, p. 63-74, 2003.
SATYANARAYANA, U.; CHAKRAPANI, U. Biochemistry. 4ªed. Chapter 6: enzymes.
Elsevier. Reed Elsevier India Private Limited and Books and Allied. 2013.
SHERWIN, C. M. Voluntary wheel running: a review and novel interpretation. Animal
behaviour, v. 56, n. 1, p. 11-27, 1998.
SMALE, L.; LEE, T.; NUNEZ, A. A. Mammalian diurnality: some facts and gaps. Journal of
biological rhythms, v. 18, n. 5, p. 356-366, 2003.
SMULDERS, T. V. et al. Effects of captivity and testosterone on the volumes of four brain
regions in the dark-eyed junco (Junco hyemalis). Journal of neurobiology, v. 43, n. 3, p. 244253, 2000.
STEPHAN, F. K.; ZUCKER, I. Circadian rhythms in drinking behavior and locomotor activity
of rats are eliminated by hypothalamic lesions. Proceedings of the National Academy of
Sciences, v. 69, n. 6, p. 1583-1586, 1972.
TACHINARDI, P. Circadian rhythm of body temperature in the tuco-tuco (Ctenomys aff.
knighti), a South-American subterranean rodent. 2012. Tese de Doutorado. MSc DissertationUniversity of Sao Paulo. Available: http://www. teses. usp. br/teses/disponiveis/41/41135/tde11102012-111208/publico/PatriciaTachinardi_Silva_ CORRIG. pdf Accessed 2013 Oct 4.
TACHINARDI, P. et al. Rhythmic 24 h variation of core body temperature and locomotor
activity in a subterranean rodent (Ctenomys aff. knighti), the tuco-tuco. PloS one, v. 9, n. 1, p.
e85674, 2014.
TOMOTANI, B. M. et al. Field and laboratory studies provide insights into the meaning of daytime activity in a subterranean rodent (Ctenomys aff. knighti), the tuco-tuco. PLoS One, v. 7, n.
5, p. e37918, 2012.
URREJOLA, D. et al. Daily activity patterns of free-living cururos (Spalacopus cyanus).
Journal of Mammalogy, v. 86, n. 2, p. 302-308, 2005.
VALENTINUZZI, V. S. et al. Circadian Pattern of Wheel‐Running Activity of a South
American Subterranean Rodent (Ctenomys cf knightii). Chronobiology international, v. 26, n. 1,
p. 14-27, 2009.
VAN DER VINNE, V. et al. Cold and hunger induce diurnality in a nocturnal mammal.
Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 111, n. 42, p. 15256-15260, 2014.

82
VERZI, D. H.; OLIVARES, A. I.; MORGAN, C. C. The oldest South American tuco-tuco (late
Pliocene, northwestern Argentina) and the boundaries of the genus Ctenomys (Rodentia,
Ctenomyidae). Mammalian Biology-Zeitschrift für Säugetierkunde, v. 75, n. 3, p. 243-252,
2010.
WEINERT, D.; WEINANDY, R.; GATTERMANN, R. Photic and non-photic effects on the
daily activity pattern of Mongolian gerbils. Physiology & behavior, v. 90, n. 2-3, p. 325-333,
2007.
WELSH, D. K.; RICHARDSON, G. S.; DEMENT, W. C. Effect of running wheel availability
on circadian patterns of sleep and wakefulness in mice. Physiology & behavior, v. 43, n. 6, p.
771-777, 1988.
ZAR, J. H. Biostatistical Analysis: Pearson New International Edition. Pearson Higher Ed,
2013.
ZIMMERMAN, N. H.; MENAKER, M.. The pineal gland: a pacemaker within the circadian
system of the house sparrow. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 76, n. 2, p.
999-1003, 1979.

83

Apêndice 1 - Ordem dos pulsos do experimento 2

Tabela A1. Ordem em que cada indivíduo passou por cada condição de roda livre ou travada e
recebeu cada pulso de luz no experimento 2. O indica roda livre; Ø indica roda travada.
Dias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

#242
(♂)
O
O
O
Ø
Ø
Ø
O
O
O
Ø
Ø
Ø
O
O
O
O
O
O
Ø
Ø
Ø

#179
(♀)
O
O
O
Ø
Ø
Ø
O
O
O
Ø
Ø
Ø
O
O
O
O
O
O
Ø
Ø
Ø

#193
(♀)
O
O
O
Ø
Ø
Ø
O
O
O
Ø
Ø
Ø
O
O
O
O
O
O
Ø
Ø
Ø

#172
(♂)
Ø
Ø
Ø
O
O
O
Ø
Ø
Ø
O
O
O
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
O
O
O

#219
(♂)
Ø
Ø
Ø
O
O
O
Ø
Ø
Ø
O
O
O
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
O
O
O

#213
(♀)
Ø
Ø
Ø
O
O
O
Ø
Ø
Ø
O
O
O
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
O
O
O

Pulsos

Linha de base
Pulso 20 lux
Linha de base
Pulso 20 lux
Linha de base
Pulso 1100 lux
Linha de base
Pulso 1100 lux
Linha de base
Pulso 1100 lux
Linha de base
Pulso 65 lux
Linha de base
Pulso 65 lux

Os dados dos pulsos de 100 lux foram obtidos de outro experimento realizado
meses antes com os mesmos indivíduos, com intervalos mais longos entre cada pulso e
cada mudança de condição entre roda livre e roda travada.
Os dados do primeiro pulso de 1100 lux (entre os dias 7 e 9 do experimento)
foram descartados devido a uma falha nos equipamentos. Por esse motivo repetimos o
pulso. Cada caixa de isolamento, com seu próprio controle da iluminação, continha duas
gaiolas: uma de um animal com roda e uma de um animal com roda travada.

