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RESUMO 

 Os anfíbios são organismos típicos dos ambientes de água doce e com 

vários representantes de hábitos terrestres e estão caracterizados por uma 

elevada permeabilidade da pele. Este atributo faz com que tanto no sistema 

aquático quanto no terrestre o fluxo de água através da pele seja considerado 

uma característica relevante. Nos ambientes aquáticos os animais ganham 

água como resultado do gradiente osmótico entre o animal e o meio, e o 

excesso de água é eliminado pelo sistema excretor através da produção de 

urina. Em meios com elevada salinidade os animais perdem água, portanto são 

susceptíveis de desidratação. Um dos efeitos negativos da desidratação é o 

aumento da concentração dos fluidos corporais dado o efeito desnaturante dos 

íons sobre as proteínas. O aumento da concentração também pode responder 

a entrada dos íons devido ao gradiente de concentração desses osmólitos 

entre o meio e o animal. Estes efeitos sobre os anfíbios fazem parte das 

explicações do por que estes organismos estão menos representados nos 

ambientes costeiros marinhos do que em outros ambientes. Porém, há um 

número elevado de espécies que usam este ambiente e pouco se sabe como 

se ajustam aos efeitos da elevada salinidade ambiental. Ao mesmo tempo, 

dado que o ambiente costeiro está caracterizado pela maresia assim como 

pelos ventos que vem do mar, os indivíduos que ocupam esta região também 

estariam expostos a perdas de água por evaporação que poderiam implicar 

riscos de desidratação. Relacionado com a perda de água por evaporação, a 

resistência cutânea é uns dos atributos que mostra variação entre as espécies, 

sendo mais elevada naquelas que por seus hábitos e as características dos 

ambientes que ocupam são propensas a perder água por evaporação e correr 

com o risco de desidratação. As taxas de desidratação também mostram 

variação entre espécies e populações com taxas mais baixas naqueles 

organismos que ocupam ambientes que promovem a perda de água por 

evaporação. Também existem evidências que indicam que as taxas de 

hidratação são mais elevadas nos indivíduos que ocupam ambientes ou que 

apresentam hábitos que facilitam a perda de água por evaporação do que os 

que ocupam ambientes úmidos ou têm hábitos aquáticos. Thoropa taophora é 

um bom modelo para avaliar se a tolerância à salinidade, resistência cutânea e 



9 
 

as taxas de desidratação e hidratação que fazem parte das vias de ajuste ao 

ambiente costeiro porque ocupa os costões rochosos da costa marinha do 

Litoral do Estado de São Paulo e regiões rochosas associadas a cachoeiras 

afastadas da costa em ambiente de Mata Atlântica. Através da comparação de 

uma população costeira localizada na região de Ubatuba e uma não costeira 

localizada na região de Picinguaba abordamos esses fatores. Com os 

resultados gerados do presente trabalho podemos dizer que a população 

costeira não apresenta tolerância à salinidade comparável ao do grupo de 

espécies mais tolerantes à salinidade representadas por Fejervarya cancrivora, 

Xenopus laevis e Bufote viridis. Pelo contrário parece tolerar níveis de 

salinidade similares aos mais frequentemente reportados para os anfíbios. 

Também não apresentou resistência cutânea por encima dos valores mais 

frequentes registrados na literatura. Por outro lado, detectamos que a 

tolerância à salinidade, a taxa de desidratação e taxa de hidratação fariam 

parte do ajuste a este tipo de ambiente. Neste sentido encontramos maior 

tolerância à salinidade, menor taxa de desidratação e maior taxa de hidratação 

nos indivíduos da população de Ubatuba do que nos de Picinguaba. Os 

resultados sugerem que a tolerância à salinidade e a taxa de desidratação 

estariam relacionados, o que permitiria elaborar hipóteses sobre outros 

ambientes que possam exibir variação na salinidade, como acontece com a 

salinização de corpos de água como consequências de práticas agrícolas, e 

variação na umidade do ambiente como consequência das variações do clima.  
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ABSTRACT 

 Amphibians are typically found in freshwater environments and include 

various species of terrestrial habits all characterized by having a  high skin 

permeability. In both terrestrial and aquatic environments, this attribute makes 

the water flow through the skin a featured system worth to be studied. In aquatic 

environments animals gain water as a result of the osmotic gradient between 

the animal and the environment, and the excess water is eliminated through the 

excretory system as urine. In environments where the salinity is high, animals 

lose considerable volumes of water which may lead to dehydration. One of the 

negative effects of dehydration is the raise of  the osmotic concentration of body 

fluids due to the denaturing effect of the ions on the proteins. The increased 

concentration may also take place by the entrance of ions into the body, 

following the concentration gradient between the medium and the animal. For 

these reasons, amphibians are seldom found in coastal marine environments. 

However, there are a large number of species that inhabit coastal areas and 

little is known about the physiological adjustments associated to the high 

environmental salinity. The skin resistance is one of the traits that show 

variation among species, being higher in those who inhabit environments where 

the risk of dehydration is higher. Dehydration rates also show variation among 

and within species with lower rates in those organisms which occupy 

environments that promote water loss by evaporation. The hydration rates of 

the organisms occupying such environments, or species whose habits facilitate 

the loss of water by evaporation, are higher than in those animals inhabiting 

humid environments or that are not exposed to this type stress. Thoropa 

taophora is a good model to evaluate if salt tolerance, skin resistance, and 

dehydration and hydration rates are part of the adjustments to coastal 

environment as it occupies the rocky marine coast of São Paulo and rocky 

outcrops associated with the waterfalls in the Atlantic Forest biome. We address 

these questions by comparing a coastal population located in the Ubatuba 

region and an inland population in the Picinguaba region. The results suggest 

that the coastal population has no extraordinary attributes associated to salinity 

tolerance in comparison with other coastal species such as Xenopus laevis and 
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Bufote viridis. The values for skin resistance did not exceeded the once 

reported in the literature either. An increase of the tolerance to salinity, and 

lower dehydration and hydration rates were found in the individuals from 

Ubatuba than in the specimens from Picinguaba which suggests that tolerance 

to salinity, and dehydration and hydration rates may represent adjustments to 

different environments. Tolerance to salinity and dehydration rate appeared to 

be related, which could allow to draw assumptions on populations inhabiting 

other environments that may exhibit variations in salinity as a consequence of 

anthropogenic activities or climate change. 
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1. Osmorregulação 

A água é o constituinte fundamental dos animais representando desde 

60 até 90% do total da massa corpórea (WITHERS, 1992). A importância da 

água se explica pelo papel que esta desempenha sobre a vida celular, por 

exemplo, nas reações catabólicas e anabólicas acontece a adição a remoção 

de moléculas de água (HOCHACHKA & SOMERO, 2002). A solubilidade diferencial 

dos íons, solutos orgânicos e grupos de macromoléculas como cadeias laterais 

de aminoácidos é relevante para o desenvolvimento de estruturas celulares 

que sustentam os processos fisiológicos como, por exemplo, na organização 

das membranas celulares (HOCHACHKA & SOMERO 2002). Portanto, a regulação 

da quantidade de água e do volume celular é essencial já que a célula não tem 

possibilidade de acumular água infinitamente e a perda leva ao encolhimento 

afetando negativamente as funções celulares. Essa regulação depende 

fortemente do transporte ativo de solutos ao gerar mudanças na concentração 

osmótica entre compartimentos que promovem a difusão da água (BRADLEY, 

2009).  

 Na escala do organismo desequilíbrios da água e solutos se refletem  

nos sistemas e processos fisiológicos gerais como a circulação, respiração e 

locomoção (BRADLEY, 2009). O processo, ou conjunto de processos, 

responsáveis por manter esses equilíbrios denomina-se osmorregulação. A 

osmorregulação envolve o controle da atividade da água, ou seja, a quantidade 

de água com capacidade difundir, criar pressão de vapor e dissolver solutos 

nos fluidos biológicos, tanto extracelulares quanto intracelulares, assim como o 

ajuste e controle dos constituintes orgânicos quanto inorgânicos (PÉQUEUX, 

1995). Em um organismo diferentes sistemas e órgãos participam da 

osmorregulação através da captação, retenção e eliminação de água e solutos 

(BRADLEY, 2009).  

 Como mencionado, os animais têm que manter o volume celular e o 

padrão básico dos solutos intracelulares dentro de alguma faixa compatível 

com as funções que suportam a vida celular (PÉQUEUX, 1995). Essas funções 

resultam em desequilíbrios químicos das células com o meio, que pode ser o 

ambiente externo ou o fluido extracelular. A necessidade de constituintes 
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intracelulares específicos e da manutenção de gradientes entre o meio intra e 

extracelular requer diferentes tipos de transporte de solutos. Um caso de 

particular importância é a bomba Na+/K+ ATPase localizada na membrana 

celular. Esta bomba permite que se mantenha a concentração de Na+ 

extracelular maior do que intracelular e, de forma inversa, maior concentração 

de K+ intracelular do que extracelular, gerando um gradiente eletroquímico 

utilizado para o transporte de outros solutos. O resultado dos processos de 

transporte e das características das membranas celulares relacionadas a sua 

permeabilidade seletiva se expressa na diferença da composição entre o meio 

intracelular e o fluido extracelular, mas os mantém isosmóticos com menor 

impacto sobre o volume celular. Por exemplo, no fluido extracelular os solutos 

iônicos inorgânicos mais relevantes são o Na+, Cl- e K+ e com menor 

concentração o Ca2+, Mg2+, SO2-
4, PO3-

4 e HCO-
3. Os solutos orgânicos mais 

importantes são os aminoácidos, proteínas, glicose e ureia (WITHERS, 1992).  

 A regulação de solutos, além de permitir o funcionamento da célula, 

evita o efeito desnaturante de vários deles sobre as macromoléculas, como 

acontece com os íons Na+ e Cl- e a ureia. No caso dos íons, a bomba Na+/K+ 

ATPase contribui para a eliminação do Na+ e o gradiente eletroquímico gerado 

por ela é utilizado para eliminar o Cl- como ocorre, por exemplo, nas células 

especializadas das brânquias dos peixes teleósteos marinhos (células de 

cloreto) (WILLMER et al., 2005). Os efeitos negativos do aumento desses 

osmólitos podem ser diminuídos através do aumento das proteínas chaperonas 

que mantém ou restauram o estado original das proteínas e pelo incremento de 

outras moléculas orgânicas (osmólitos compatíveis) que, além de diminuir o 

gradiente osmótico com o fluido extracelular, diminuem os efeitos 

desnaturantes através da estabilização das moléculas que seriam 

negativamente afetadas (HOCHACHKA & SOMERO, 2002). 

 O gradiente osmótico existente entre o animal e o meio pode determinar 

perdas ou ganhos de água. A comparação entre a concentração osmótica dos 

fluidos corporais dos organismos com a do meio permite visualizar a estratégia 

geral na regulação da água e sais dos organismos. A relação entre esses 

parâmetros (concentração externa vs. interna) se expressa nos padrões 

osmorregulatórios, sendo os extremos o osmoconformador e o osmorregulador, 

existindo também padrões mistos expressos em resposta à variação ambiental, 
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como mostra a Figura 1 (PÉQUEUX, 1995). O padrão osmoconformador refere-

se aos organismos que apresentam a concentração osmótica do plasma similar 

à concentração osmótica do meio, enquanto que os osmorreguladores 

apresentam a concentração plasmática relativamente constante frente à 

variação da concentração do meio externo (BRADLEY, 2009). Os condrictes e o 

celacanto (peixe sarcopterígio) se comportam como osmoconformadores. Os 

peixes actinopterigios marinhos e de água doce são osmorreguladores 

apresentando menor e maior concentração plasmática em relação ao meio, 

respectivamente. Os amniotas, também apresentam um padrão 

osmorregulador, ao igual do que os anfíbios (Tabela 1).  

 

 

 
 

Figura 1. Variação da concentração osmótica do meio e variação associada 
da concentração dos fluidos extracelulares. (Modificado de WILLMER et al., 
2005). 
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Tabela 1. Concentração osmótica do plasma e de osmólitos em 
diferentes grupos de vertebrados.  

Grupo 
animal/Habitat  Gênero Na+ 

mM Cl- mM K- 
mM (mOsm) 

Água do mar  470 570  1100 
Água doce     0.1 – 30 

Condrictios      
Marinho Squalus 296 276 7 1096 

Actinopterigios      
Água doce Salmo 161 120 5 290 

Marinho Gadus 174 150 6 330 
Anfíbios      

Água doce Rana 92 70 3 210 
Répteis      

Água doce Alligator 140 111 4 278 
Aves      

Água doce Anas 138 103 3 294 
Mamíferos      

Terrestre Homo 142 116 6.2 295 
  

Dados de WHITERS, 1992; WILLMER et al., 2005; BRADLEY, 2009; RANDAL et al., 2000. 
 
 

 Na osmoconformação há uma redução do gradiente osmótico que leva à 

diminuição da perda de água corporal que nos peixes se dá principalmente 

através das brânquias, mas também há perda através da pele (WITHERS, 1992). 

Essa redução do gradiente, entre o animal e o meio, no ambiente marinho 

responde ao incremento da concentração osmótica do plasma que, no caso 

dos condrictes e celacanto, acontece através do acúmulo de ureia 

acompanhada de outros osmólitos, desta forma, se reduz a atividade da água 

corporal diminuindo a difusão.  Porém, dada à elevada concentração dos sais 

no meio, a entrada deles no organismo é compensada através da eliminação 

através de uma glândula especializada (glândula retal), rins e brânquias. No 

caso dos peixes osmorreguladores (hiporreguladores), a perda de água para o 

meio é compensada por meio da ingestão de água e os sais incorporados são 

eliminados principalmente através das brânquias, tendo uma função relevante 

as células especializadas que eliminam Cl- e Na+ (células de cloreto). No caso 

dos peixes de água doce, que são hiperreguladores, a água entra pela 
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diferença de concentração osmótica e é eliminada através do sistema excretor 

e os íons perdidos para o meio (por exemplo, Cl- e Na+) são capturados pelas 

células especializadas das brânquias (células de cloreto); porém, a fonte 

principal de sais é o alimento, como em todos os vertebrados. No caso dos 

amniotas aquáticos e terrestres, a permeabilidade da pele é muito menor, 

levando a um menor o ganho e perda de água e sais através dela. Esta maior 

resistência cutânea parece ter contribuído na colonização do meio terrestre. 

Várias espécies de répteis e de aves marinhas possuem glândulas, 

principalmente na região de cabeça (e.g. glândula cefálicas, linguais, nasais), 

que secretam ativamente sal. Além disso, algumas espécies de aves também 

apresentam no sistema excretor alça de Henle, similar aos mamíferos e, 

portanto, concentram a urina e conseguem eliminar resíduos metabólicos e 

sais favorecendo a conservação da água. No caso dos amniotas terrestres, 

uma via de perda de água importante é a evaporação através das vias aéreas. 

Nesses animais, a incorporação de água ocorre por ingestão e, em casos 

extremos, apenas pelos alimentos e aquela gerada pelo metabolismo. No 

grupo dos amniotas o excesso de água é eliminado através do sistema 

excretor, processo pelo qual também são eliminados os sais.  

De forma geral, nos grupos acima mencionados as estruturas ou 

sistemas principais que participam na regulação de água e sais são 

compartilhados: células e estruturas especializadas para eliminar ou incorporar 

sais, aumento em alguns casos da concentração osmótica do plasma, sistema 

excretor que elimina o excesso de água e sais ou concentra a urina 

conservando-a e a pele que sendo mais ou menos permeável incide sobre a 

concentração dos fluidos extracelulares. Os anfíbios também estão dentro 

deste esquema com a participação das brânquias, sistema excretor e pele na 

regulação, mas com a característica de ser um grupo intermediário entre peixes 

e amniotas (HILLMAN et al., 2009). São tipicamente de água doce exibindo 

dependência da vida aquática ou aos altos níveis de umidade ambiental nos 

estágios de ovo, larva e pós-metamórfico, porém, a depender da espécie, 

também existe alto nível de terrestrialidade no estágio de pós-metamórfico 

incluindo algumas espécies que exibem desenvolvimento direto (GOMEZ-

MESTRE et al., 2012). Nas larvas, as brânquias têm função similar à exibida 

pelos peixes teleósteos de água doce na regulação de sais, sendo que nesse 
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estágio elas apresentam alta permeabilidade cutânea à água e diversas outras 

moléculas. Portanto, esses animais estão propensos a incorporar grandes 

quantidades de água nos meios diluídos e também à perda de íons, sendo o 

excesso de água eliminada através do sistema excretor. No estágio pós-

metamórfico a permeabilidade da pele se mantém e, nesta fase, participa nas 

trocas gasosas e na captura de íons do meio aquático diluído, sendo a água 

eliminada ao meio através da urina que é hipo ou isosmótica com o plasma. 

Nos ambientes terrestres a produção de urina diminui ou cessa totalmente, 

resultando na conservação de água no organismo. Dada à alta permeabilidade 

da pele estes animais perdem água por evaporação, mas também possuem a 

capacidade de absorver água através dela a partir de água livre e de substratos 

úmidos. Este atributo é fundamental na regulação de água e sais já que os 

anfíbios não ingerem água. Nas espécies de anfíbios que podem experimentar 

períodos de baixa disponibilidade de água a bexiga urinária tem um papel 

fundamental na osmorregulação já que atua como reservatório de água.  

 Portanto, dadas as características de vida dos anfíbios, aquáticos e 

terrestres, e a elevada permeabilidade da pele estes animais experimentam 

influxo de água e perda de íons, no caso dos aquáticos, e perda de água por 

evaporação, no caso dos terrestres, principalmente em ambientes de baixa 

umidade e/ou expostos aos ventos. Porém, muitas espécies não são 

estritamente aquáticas ou podem experimentar os efeitos de secas periódicas 

dos corpos de água e muitas das que são terrestres usam corpos de água doce 

para se reproduzir (WELLS, 2007). A depender da espécie, o estudo de 

aspectos relacionados à osmorregulação pode abordar o meio aquático, 

terrestre ou ambos. 

 A maioria das espécies de anfíbios usa ambientes aquáticos diluídos, 

porém, há espécies que experimentam elevada salinidade ambiental, como 

aquelas que ocupam ambientes costeiros marinhos (HOPKINS & BRODIE, 2015). 

A ocorrência de espécies nos ambientes com influência marinha já foi 

destacada na revisão de NEILL (1958) onde se afirma que ao menos 52 

espécies ou subespécies de anfíbios ocupam estes ambientes de forma 

permanente ou ocasional. O efeito da salinidade ambiental que sofreriam estas 

espécies poderia ser de forma direta pelo efeito do mar sobre os indivíduos, por 

incursões marinhas elevando a salinidade dos corpos de água que puderem 
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estar presentes (como riachos ou poças formadas por esses riachos ou pelas 

chuvas) ou pelo efeito da maresia. Ao mesmo tempo, os animais que usam 

estes ambientes seriam afetados pelos ventos costeiros, ou seja, estariam 

expostos a fatores mais vinculados com o ambiente e o hábito terrestre. A 

costa marinha está livre de obstáculos contra o vento que vem do oceano, o 

que levaria a pensar que os indivíduos possam estar expostos a maior risco de 

desidratação por evaporação cutânea do que indivíduos que ocupam o interior 

da floresta. Dados consistente com esta ideia mostram que a velocidade do 

vento em ambientes de campo aberto ou borda da floresta é maior do que no 

interior da floresta (HILLMAN et al., 2009). Portanto, o ambiente costeiro 

possibilita o estudo de aspectos vinculados aos ambientes aquático e terrestre 

que podem incidir sobre a osmorregulação.  

 

2. Osmorregulação em anfíbios e o contexto costeiro marinho 

2.1. Efeito das soluções hiperosmóticas 

 Apesar do conhecimento da ocorrência de espécies no ambiente 

costeiro marinho, pouco se sabe como se ajustam ou como conseguem ocupar 

tais ambientes, uma vez que, os anfíbios possuem alta permeabilidade da pele 

e um sistema excretor voltado à eliminação de urina hipo-isosmótica com o 

plasma. Do ponto de vista do balanço hídrico e de sais os anfíbios apresentam 

um comportamento osmorregulador. Mas a capacidade de lidar com a variação 

de concentração externa tem limites. Na literatura a concentração plasmática 

destes animais apresenta valores em torno de 196 a 339 mOsm (GARLAND et 

al., 1997), com tolerância máxima às concentrações externas não superior a 

350 mOsm (Gordon et al., 1961). A tolerância é a faixa de valores de uma 

condição ambiental na qual os organismos conseguem viver e se desenvolver, 

fora dessa faixa a sobrevivência fica comprometida (WITHERS, 1992)  

 Mesmo havendo pouca pesquisa sobre anfíbios que ocupam os 

ambientes costeiros marinhos há uma vasta literatura que aborda os efeitos 

dos meios aquáticos de diferentes concentrações osmóticas sobre estes 

organismos (ALVARADO, 1979). A absorção de água diluída através da pele e o 

efeito negativo de soluções de elevada salinidade sobre os anfíbios é 

conhecida desde o final do século XVIII. Esses estudos se desenvolveram 
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durante o século XIX já que a pele dos anfíbios e a bexiga urinária foram 

modelos para o estudo dos processos de osmose e transporte de solutos (ver 

JORGENSEN, 1997). Em meios diluídos os anfíbios captam água através da pele 

que é eliminada através da produção de urina hipo ou isosmótica em relação 

ao plasma através do sistema excretor; a pele também tem a capacidade de 

captar íons como o Na+ e Cl- (KIRSCHNER, 1970; HILLMAN et al., 2009) 

Experimentalmente, quando utilizadas soluções de elevada salinidade (acima 

de 350 mOsm) produzidas com água do mar ou elaboradas com NaCl, é 

possível constatar os efeitos negativos nos animais estudados (GORDON et al., 

1961) Por exemplo, efeitos sobre a transmissão nervosa e contração muscular 

(HOWARD, 1958; GORDON & GODT, 1970; PARKER & ZHU, 1987), como a 

diminuição do desempenho locomotor (MOORE & GATTEN, 1989); além disso, 

observa-se também a diminuição do sucesso na captura de presas mediado 

por alterações na velocidade e frequência da extensão da língua (DOLE et al., 

1985, 1994) e, até mesmo, a morte (BENTLEY & SCHMIDT-NIELSEN, 1971). Além 

disso, a perda de água através da pele poderia, também, estar envolvida nos 

efeitos negativos mencionados. A perda de água pode influenciar o fluxo 

sanguíneo causa da hipovolemia que afeta o esforço cardíaco e portanto a 

capacidade aeróbica (HILMAN et al., 2000), e em última instância também no 

volume celular. A exposição às soluções hiperosmóticas pode promover o 

aumento da concentração de íons, seja por efeito secundário da desidratação 

(DEGANI & WARBURG, 1984) ou pela entrada de íons devido à diferença da 

concentração (BRADLEY, 2009).  

 Anfíbios, diferentemente dos peixes ou de certos répteis e aves, não 

apresentam estruturas especializadas para e eliminação do excesso de sal 

incorporado, assim como, também não concentram a urina como ocorre em 

algumas aves e mamíferos. Portanto, é difícil para este grupo de organismos 

lidar com meios hiperosmóticos salinos. Além disso, o sistema excretor está 

direcionado à eliminação do excesso de água em meios diluídos. Em elevadas 

concentrações o que acontece é a conservação da água, ou seja, a diminuição 

da produção de urina por reabsorção tubular da água e diminuição do filtrado 

glomerular (SCHMIDT-NIELSEN & LEE, 1962). Possivelmente a perda de água e a 

elevada concentração de íons acabam resultando nos efeitos negativos 
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mencionados e, portanto, na inabilidade de ocupar ambientes que não sejam 

diluídos.  

 Apesar disso, algumas espécies têm mostrado a capacidade de tolerar 

altas salinidades externas, sendo as mais tolerantes Fejervarya cancrivora, 

Bufote viridis e Xenopus laevis, que toleram aproximadamente 900, 600 e 500 

mOsm de soluções salinas externas, respectivamente. F. cancrivora é uma 

espécie semiaquática que ocupa ambientes de água doce e com frequência 

ocupa áreas de alta salinidade, pois, usa ambientes de manguezais e também 

costeiros marinhos (GORDON et al., 1961; UCHIYAMA et al., 1990; WRIGHT et al., 

2004) e B. viridis ocupa diversos ambientes de variada aridez (DEGANI et al., 

1984; HOFFMAN & KATZ, 1997). Já X. laevis é estritamente aquática mas tolera 

períodos fora da água (IRELAND, 1973). A tolerância osmótica destas espécies 

está associada com a capacidade de aumentar a concentração osmótica do 

plasma em resposta ao aumento da concentração externa, exibindo um 

comportamento osmoconformador (BALINSKY 1981). Esse aumento responde 

ao incremento principalmente da concentração dos íons Na+ e Cl- e da ureia. O 

efeito desnaturante destes osmólitos é compensado pelo aumento na 

concentração de aminoácidos livres (osmólitos compatíveis) nos fluidos 

intracelulares e extracelulares de F. cancrivora e B. viridis (GORDON, 1965; 

GORDON & TUCKER, 1968; WRIGHT et al., 2004).  

 

2.2. Tolerância osmótica e hidratação  
 Outro aspecto que poderia contribuir com a maior tolerância de F. 

cancrivora e X. laevis frente a soluções hiperosmóticas é a menor resposta da 

pele à arginina vasotocina (AVT) que resulta na menor taxa de hidratação 

comparada com Bufo melanostictus de hábito terrestre (BENTLEY, 1966; DICKER 

& ELLIOT, 1970). Este hormônio é central frente ao processo de desidratação, 

pois, participa na resposta do balanço hídrico que resulta em um aumento da 

permeabilidade à água da pele, bexiga e túbulos renais e, por sua vez, 

promove a constrição do músculo liso de arteríolas regulando a filtração 

glomerular podendo parar a produção de urina (HILLMAN et al., 2009). O 

incremento da permeabilidade está associado à inserção de aquaporinas 

(canais para água) na pele, bexiga urinária e nos túbulos coletores dos rins 

(OGUSHI et al., 2007, OGUSHI et al., 2010). O incremento de aldosterona, outro 
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importante hormônio ligado à osmorregulação que é ativado através da ação 

da renina e posteriormente angiotensina I e II em resposta à desidratação. Este 

hormônio promove, assim como o AVT, a inserção de canais de Na+ nos 

túbulos renais, bexiga e pele. Este efeito segundo KONNO e colaboradores 

(2005) responde à hipovolemia e não ao aumento da concentração osmótica 

do plasma como acontece com o AVT, em Bufo marinus. A incorporação de 

canais de Na+ e, portanto, a captação deste íon do meio pode contribuir com a 

captação de água por osmose e, talvez, por efeito de arrastre dos íons. Há 

evidências que mostram que a desidratação (que aumenta a concentração 

osmótica com hipovolemia), o aumento da concentração osmótica sem 

hipovolemia e hipovolemia isosmótica por perda de sangue promovem o 

incremento dos níveis de AVT (Hillman et al., 2009). Portanto, a perda de água 

e/ou o incremento da concentração osmótica do plasma poderia acentuar o 

efeito negativo em meios hiperosmóticos já que aumentariam a permeabilidade 

da pele. A diminuição do efeito sobre a pele deste hormônio faria destes 

animais, F. cancrivora e X. laevis, menos permeáveis e diminuiria o efeito 

negativo das soluções hiperosmóticas.  

 No processo da hidratação, além dos hormônios mencionados, o 

gradiente osmótico entre o meio e o animal é necessário para que a água  

difunda. Esse gradiente é mantido através da captação da agua pelos capilares 

da região ventral da pele. O fluxo de células vermelhas aumenta quando a 

região ventral do animal desidratado entra em contato com a água, ou seja, 

através do aumento do fluxo a água é removida e o gradiente é mantido 

(VIBORG et al., 2006). Além do efeito diferencial do AVT sobre a pele, a 

permeabilidade pode variar entre as espécies pela presença de aquaporinas 

diferentes (SUZUKI et al., 2007; SUZUKI & TANAKA, 2009). De forma geral, as 

aquaporinas são características de alguns órgãos, por exemplo, AQP h3 está 

na pele da região ventral e AQP h2 na bexiga urinária. SUZUKI e colaboradores 

(2009) mostraram que espécies de hábitos aquáticos como X. laevis, R. 

nigromaculata e R. catesbeiana apresentam AQP h3 na pele enquanto 

espécies terrestres, como Bufo japonicus e a arborícola Hyla japonica, 

possuem  AQP h3 e  AQP h2 na região ventral da pele. Além do efeito do AVT 

e as possíveis diferenças nas aquaporinas as espécies podem apresentar 

densidade diferente de capilares na região ventral da pele, o que nas espécies 
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terrestres e de hábitos arborícolas delimitam uma área específica denominada 

mancha pélvica. Além disto, a morfologia geral da pele também pode incidir na 

permeabilidade, a pele granulada da região ventral de espécies terrestres e 

arborícolas aumentam a superfície e facilitam a captação da água (TOLEDO & 

JARED, 1993). Estas características resultam em uma maior taxa de hidratação 

encontrada em Bufo bufo quando comparada à exibida por R. esculenta, R. 

arvalis e R. temporaria (CHRISTENSEN, 1974).  

 

2.3. Tolerância osmótica e desidratação por evaporação  
 B. viridis também presenta elevada tolerância à salinidade, é uma 

espécie de hábitos terrestres e de distribuição ampla, que ocupa áreas áridas e 

regiões costeiras marinhas (DEGANI et al., 1984;  KATZ, 1989). Como foi 

mencionado, estes animais conseguem elevar a concentração de ureia e exibe 

altos níveis de Na+ e Cl-. A variação da concentração plasmática e de osmólitos 

é encontrada em várias espécies que estivam durante parte do ano na época 

seca em regiões áridas como Cyclorana platycephala e Scaphiopus couchii 

(CARTLEDGE et al., 2008). Dada à elevada permeabilidade da pele dos anfíbios 

o risco de desidratar destes animais é muito elevado. Essas espécies se 

enterram ocupando ambientes menos secos e estáveis em umidade e 

temperatura. Com o passar do tempo a concentração plasmática aumenta por 

causa da elevação principalmente da uréia e como consequência diminui a 

atividade da água do plasma e o gradiente hídrico com o ambiente 

minimizando a perda de água ao meio (CARVALHO et al., 2010). Portanto, 

existem espécies que têm adquirido a tolerância à elevada concentração de 

íons e de ureia. SCHMUK e LINSENMAIR (1997) observaram que, com o aumento 

do tempo de estivação, Hyperolius viridiflavus e H. marmoratus elevam também 

a concentração de aminoácidos livres nas células musculares, de forma similar 

ao que acontece com a exposição de B. viridis no meio hiperosmótico.  

 As altas taxas de desidratação que exibem os anfíbios respondem à 

baixa resistência cutânea (Rc) (Tabela 2), a qual em muitas espécies é similar 

à superfície de água livre (HILLMAN et al., 2009). A pele dos anfíbios é 

extremadamente fina, com pouca queratina e participa da troca gasosa. É 

extremadamente glandular e a secreção de muco e lipídeo estaria relacionada 

com o balanço hídrico. O muco dentro de células e nos espaços entre as 
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células poderiam limitar a perda de água (TOLEDO & JARED, 1993). Além disso, 

essa secreção rapidamente selaria os espaços como ductos de glândulas que 

se encontram na pele (KOBELT & LINSENMAIR, 1986). A secreção do muco 

também aumenta com o incremento da temperatura do ambiente contribuindo 

com a manutenção da temperatura corporal estável, principalmente nas 

espécies de hábitos diurnos (LYLLIWHITE, 1970). Em geral, as espécies 

aquáticas ou semiaquáticas tendem a apresentar altas taxas de perda de água 

por evaporação e baixa resistência cutânea, como algumas espécies dos 

gêneros Rana e Bufo (Tabela 2). No outro extremo estão as espécies com 

resistência cutânea extremadamente elevada que diminui as taxas de perda de 

água por evaporação, similar à que exibem os répteis como Chiromantis petersi 

(Rc = 347 s/cm) e Phyllomedusa hypochondrialis (Rc = 364 s/cm) de hábitos 

arborícolas e de ambientes áridos (LYLLIWHITE, 2006). O mecanismo associado 

com tão elevada resistência é conhecido no gênero Phyllomedusa. A pele 

secreta lipídeos que o animal distribui no corpo com suas patas, por meio do 

comportamento denominado “wiping behaviour” (GOMEZ et al., 2006). Estas 

espécies também estão caracterizadas por apresentar parte da excreção dos 

resíduos metabólicos nitrogenados em forma de ácido úrico, que permite 

conservar maior quantidade de água no local da amônia e ureia que são os 

resíduos frequentes nos anfíbios, a amônia predominando nas formas 

estritamente aquáticas (SCHMID, 1968; WITHERS et al., 1982; WRIGHT & WRIGHT, 

1996).  
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Tabela 2. Valores de resistência cutânea (Rc) tomados de 
LILLYWHITE (2006) 

Grupo Animal Habitat Rc (s/cm) 
Anfíbios   

Bufo marinus mésico terrestre 1.7 
Bufo terrestris mésico terrestre ̴0 
Rana pipiens mésica semiaquática 1.6 

Chiromantis petersi xérico arborícola 347 

   
Repteis   

Achrocordus granulatus marinho aquático 116 
Amphibolorus ornatus xérico terrestre 521 

Iguana iguana mésico terretre 370 

   
Aves   

Anas platyrinchus semiaquático 38-60 
Columbia livia ampla distribuição 9-100 

   
Mamiferos   

Homo sapiens ampla distribuição 377 
Mus musculus ampla distribuição 116-201 

 

 Os mecanismos subjacentes às diferenças na resistência cutânea e nas 

taxas de desidratação entre as espécies não estão muito bem estabelecidos, 

com a exceção de Phyllomedusa. As membranas das células estão compostas, 

além da bicamada lipídica, de canais ou poros que podem ser específicos para 

íons, mas que facilitam o fluxo da água (LYLLIWHITE, 2006). A difusão vai 

depender também do tipo de fosfolipídios presentes na membrana celular já 

que afetam a mobilidade das cadeias de hidrocarbonos e podem alterar a 

passagem de água através da pele. As proteínas que compõem a membrana 

celular e a interação com os lipídios também influenciam a difusão da água 

através das células (LYLLIWHITE, 2006). A passagem de água entre células 

(paracelular) pode também incidir na perda de água. Apesar das uniões 

estreitas entre células serem consideradas menos relevantes, este é um tópico 

pouco abordado (CHASIOTIS & KELLY, 2009). A variação destes atributos poderia 
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de alguma forma promover as diferenças entre os organismos no que se refere 

às taxas de desidratação e resistência cutânea.  

 

 

2.4. Ajustes aos ambientes costeiros marinhos  

 No contexto dos antecedentes mencionados, as espécies ou populações 

de regiões costeiras marinhas influenciadas pela salinidade ambiental talvez 

apresentem, por plasticidade ou adaptação, maior tolerância à salinidade. 

Também é possível que o efeito deste tipo de ambiente resulte em uma maior 

capacidade de reidratação e/ou uma diminuição na taxa de perda de água por 

evaporação dos organismos, já que favoreceria a perda de água pela 

exposição aos ventos e a salinidade presente na maresia. Estas ideias 

permeiam os capítulos seguintes desta tese que têm por objetivo geral 

determinar possíveis vias de ajuste dos anfíbios aos ambientes costeiros 

marinhos e de salinidade variável. O modelo escolhido para isto é Thoropa 

taophora (Anura, Cycloramphidae).  

 

2.5. Modelo de estudo – Thoropa taophora  
 Thoropa taophora pertence à família Cycloramphidae que contém 3 

gêneros: Cycloramphus, Zachaenus e Thoropa. Várias das espécies do gênero 

Cycloramphus e as do gênero Thoropa ocupam ambientes similares, corpos de 

águas lóticos e cachoeiras. Sobre as rochas associadas a esses cursos de 

água é depositada a desova onde as larvas se desenvolvem e 

metamorfoseiam. T. taophora se distribui no Estado de São Paulo associada à 

Floresta Atlântica e forma parte do complexo Thoropa miliaris. Este complexo 

inclui populações costeiras e outras no interior da floresta, associadas a 

substratos rochosos com pequenos cursos ou corpos de água doce (FEIO et al., 

2006). Thoropa taophora tem cuidado parental dos ovos pelo macho, altos 

níveis de territorialidade, sendo os girinos semiterrestres que vivem sobre 

substratos rochosos úmidos (GIARETTA & FACURE, 2004). Dados revelam que 

indivíduos de populações costeiras comem presas de origem marinha na zona 

intertidal estando, portanto, sujeitas às altas salinidades (SAZIMA, 1971; ABE & 

BICUDO, 1991). Em um estudo com indivíduos dessa espécie, ABE e BICUDO 
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(1991) verificaram que aqueles provenientes de populações afastadas da costa 

litorânea apresentaram menor concentração osmótica no plasma, urina e 

músculos, do que aqueles provenientes de populações perto do mar, o que 

sugere a existência de ajustes fisiológicos específicos para lidarem com as 

condições osmóticas do ambiente. 

 A história evolutiva do complexo T. miliaris, estudada por FIZPATRICK e 

colaboradores (2009), revela por meio de uma filogeografia de populações que 

abrangem sua distribuição (desde 20º0’00’’S até 25º0’00’’S) a presença de 

cinco clados. Dois que pertencem a T. miliaris correspondentes às populações 

do norte (Rio de Janeiro e Espírito Santo) e os outros três a T. taophora 

distribuídos mais ao sul (São Paulo), estes últimos formam um grupo 

monofilético. Ainda no trabalho de FIZPATRICK, foi proposto que o ancestral 

destas espécies provavelmente ocupou o norte da distribuição, em regiões 

consideradas paleorefúgios durante o Mioceno e o Plioceno. Posteriormente, 

expansões demográficas junto com um processo de divergência envolveram 

uma colonização em direção ao sul, originando o ancestral dos três clados 

atuais de T. taophora. Estes clados e suas populações seriam o resultado de 

isolamentos e expansões relacionados com processos de vicariância, 

consequência de mudanças no nível do mar durante o Pleistoceno (FIZPATRICK 

et al., 2009).  

 Portanto, dado que a espécie ocupa regiões sobre a costa do mar e 

afastadas da costa e, pelo processo sugerido de colonização da região 

costeira, consideramos que abordar o estudo de alguns aspectos relacionados 

com a osmorregulação comparando populações nos indicará como os 

organismos conseguem se ajustar e ocupar novos ambientes, particularmente 

os costeiros marinhos. Essas comparações foram feitas entre duas 

populações, a costeira localizada na região de Ubatuba, na praia Sununga (23° 

30' 0.00'' S; 45° 0.7' 59.99'' W) e a população não costeira na região de 

Picinguaba na Cachoeira da Escada (23° 21' 21.30'' S; 44° 46' 10.20'' W) 

rodeada de floresta, estando a uma distância uma da outra em linha reta não 

superior aos 50 Km (Figura 2). Ambas populações pertencem ao clado do norte 

da distribuição da espécie sugerido por FIZPATRICK e colaboradores (2009). 

Estamos cientes que os resultados deste trabalho têm limitações para a sua 

generalização já que as comparações estão baseadas em duas populações 
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aumentando o risco de que as diferenças encontradas sejam resultado 

simplesmente por serem populações diferentes, com historias diferente. O ideal 

seria amostrar mais populações representando os ambientes de interesse para 

avaliar com mais confiança a relação desses ambientes com as variáveis 

fisiológicas mensuradas (Garland & Adolph, 1994).  

 

 
Figura 2. Costões rochosos onde indivíduos de Thoropa taophora foram 
estudados. A) Cachoeria da Escada, Picinguaba. B) Praia Sununga, Ubatuba.  
Fotos A: http://static.panoramio.com/photos/large/38182816.jpg. B) I da Rosa.  
 

 O presente manuscrito está estruturado em capítulos, no capítulo 1 

determinamos a tolerância à salinidade sob condições experimentais 

específicas da população costeira. No capítulo 2 comparamos a tolerância à 

salinidade entre as populações e o efeito de soluções hiperosmóticas sobre a 

concentração do plasma e osmólitos (Na+, Cl- e ureia). No capítulo 3 

comparamos a resistência cutânea e as taxas de desidratação dessas 

populações. No capítulo 4 comparamos as taxas de hidratação e desidratação, 

neste caso, em condições experimentais distintas do capítulo 3 e, por último, a 

discussão geral dos resultados mais relevantes.  
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CAPÍTULO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efeito de exposições agudas a soluções hipertônicas 
sobre a tolerância osmótica em Thoropa taophora 

(Anura, Cycloramphidae). 
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RESUMO 

 A concentração osmótica do meio pode afetar a sobrevivência dos 

anfíbios por terem a pele altamente permeável, sendo pouco tolerantes aos 

meios hipertônicos. Porém, a aclimatação aumenta a tolerância osmótica. Este 

processo de ajuste tem sido pouco analisado frente à exposição aguda a 

soluções com intervalo de acesso de água doce. Esta escala temporal de 

análise é relevante nos ambientes costeiros marinhos já que os anuros podem 

enfrentar eventos esporádicos de choques osmóticos assim como o acesso a 

água doce. No presente trabalho analisamos a tolerância osmótica e a 

possibilidade da ocorrência de aclimatação sob exposições agudas a soluções 

de salinidades diferentes com intervalos de acesso a água doce em indivíduos 

de Thoropa taophora de uma população costeira do litoral de São Paulo 

(Brasil). Os animais da população estudada estão submetidos ao efeito do mar 

e tem acesso à água doce que escoa da floresta localizada acima dos costões 

rochosos. Comparamos os efeitos de um gradiente de concentração osmótica 

crescente sobre um grupo de animais com os efeitos do mesmo gradiente, mas 

de concentração decrescente sobre outro grupo de animais. Observamos que 

frente à concentração mais alta, animais que previamente passaram por 

exposições agudas em soluções de diferentes concentrações, apresentaram 

maior tolerância do que os animais que foram submetidos de forma abrupta a 

essa concentração. Portanto, a aclimatação pode acontecer frente a 

exposições agudas e com acesso de água doce sugerindo que este processo 

de ajuste possa ter contribuído na colonização deste ambiente pela espécie. 

Também expusemos indivíduos a soluções hiperosmóticos e avaliamos o efeito 

da concentração externa sobre a concentração osmótica do plasma tendo 

como resultado ausência do padrão osmoconformador esperado exibido pelas 

espécies tolerantes à salinidade (eurialinas). Por último, submetemos a 
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indivíduos de uma população Rhinella ornata, não submetida naturalmente aos 

efeitos do ambiente marinho, a um mesmo gradiente crescente de 

concentração externa. Comparando as curvas de tolerância geradas para as 

duas espécies vemos que a população de R. ornata apareceu como mais 

tolerante do que T. taophora. Estes resultados junto com a concentração 

plasmática de indivíduos no campo de T. taophora sugerem que a espécies 

não apresenta tolerância à salinidade superior aos anfíbios típicos, aparecendo 

como relevante o ajuste de curto prazo encontrado, já que provavelmente 

melhoraria a sobrevivência dos indivíduos neste tipo de ambiente.  
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ABSTRACT 

 Despite their relatively high tolerance to hypertonic media, amphibians 

are considerably sensitive to the osmotic concentration of the environment due 

to their highly permeable skin. However, acclimation may increase the osmotic 

tolerance of these organisms. This process of adjustment to acute exposures to 

hypertonic solutions with freshwater intervals has been poorly analyzed. This 

time scale analysis is relevant when studying coastal populations as frogs in 

these marine environments may face similar sporadic events of osmotic shocks 

as well as periods where they are exposed to freshwater. In this chapter we 

analyze the osmotic tolerance and the likelihood of acclimation under acute 

exposure to solutions of different osmolarity with freshwater intervals in 

individuals of Thoropa taophora from a coastal population of the State of São 

Paulo, Brazil. Specimens of the studied population are constantly exposed to 

sea water while having access to freshwater that flows from the forest located 

above the rocky coast. We compared the effects of the exposure to an 

increasing and a decreasing osmotic gradients on individuals of T. taophora. 

We observed that specimens exposed to an increasing osmotic gradient were 

more tolerant to hyperosmotic solutions than animals exposed to a decreasing 

osmotic gradient. Acclimation may happen when animals are exposed to 

increasing concentrations with intervals of freshwater exposure, which suggests 

that this adjustment process may be responsible for the species' colonization of 

coastal environments. We also exposed specimens to hyperosmotic solutions to 

evaluate the effects of the external osmotic concentrations on the plasma 

osmotic concentration. The expected osmoconformer pattern explained by the 

high tolerance to salinity of the species (euryhaline) was not observed. Finally, 

we exposed specimens of Rhinella ornata, from a non marine environment, to 
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the same gradient of increasing osmotic concentration used for T. taophora. 

The tolerance curves indicated that R. ornata was more tolerant than T. 

taophora. These results together with the plasma concentrations collected from 

T. taophora in the field, show that this species' tolerance to salinity is not higher 

than the tolerance shared among most amphibians, and suggest that it might be 

a relevant short-term adjustment associated to the survival of the individuals in 

this type of environment. 

 

I. INTRODUÇÃO 

O estudo da tolerância dos organismos à variação das condições 

ambientais possibilita a integração fisiológica com a história natural e ecologia 

das espécies, permeando o conhecimento aos limites da sobrevivência 

(TERBLANCHE et al., 2011). Os limites de tolerância são alteráveis e os 

organismos podem modifica-los em resposta à variação das condições 

ambientais, processo de ajuste denominado aclimatação (WIHTERS, 1992). Em 

relação aos anfíbios, medições de tolerância à salinidade têm mostrado que 

poucas espécies toleram valores maiores de 350 mOsm (GORDON et al., 1961). 

Porém, espécies consideradas eurialinas, como por exemplo, Fejervarya 

cancrivora, Bufote viridis e Xenopus laevis, podem exibir amplas faixas de 

tolerância, como mostrado em estudos, que além de analisar as tolerâncias 

osmóticas (GORDON et al., 1961; DICKER & ELLIOTT, 1970; IRELAND, 1973) 

aferem a variação da massa corpórea relacionada ao ganho e perda de água 

em situações nas quais os indivíduos são expostos a diferentes concentrações 

de solutos na água ou diluições da água do mar (GORDON et al., 1961; 

ROMSPERT, 1976; HOFFMAN & KATZ, 1997). Neste contexto, a intolerância à 

soluções hiperosmóticas está associada a um processo de desidratação 

(GORDON et al., 1961; KATZ, 1975; ROMSPERT, 1976), sendo os efeitos da 

exposição em um ambiente hiperosmótico (i.e. perda de água por desidratação 

e, permanecendo a situação, morte), reduzidos sob o processo de aumento 

gradativo da concentração osmótica interna (GORDON et al., 1961; GORDON, 

1962; DICKER & ELLIOTT, 1970; IRELAND, 1973; HSU et al. 2012). Este processo 

de melhora na tolerância é consistente com a aclimatação, permitindo a 

viabilidade através de ajustes fisiológicos (WIHTERS, 1992; WILSON & FRANKLIN, 
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2002). Nas espécies eurialinas mencionadas, a sobrevivência está relacionada 

com a capacidade de manter a concentração do plasma hiperosmótica em 

relação à do meio através do incremento principalmente dos íons Na+ e Cl- e da 

ureia, resultando na diminuição da perda de água através da pele à solução 

circundante (GORDON et al., 1961; GORDON & TUCKER 1968, BALINSKI, 1981).  

Os antecedentes mencionados estão fundamentados em desenhos 

experimentais baseados no aumento da concentração das soluções externas 

de forma gradativa, frente a exposições em soluções de forma continua, em 

uma escala temporal de dias a semanas (GORDON 1962; ROMSPERT 1976; KATZ 

1975, 1986; WRIGHT et al. 2004; CHASIOTIS & KELLY 2009; HSU et al. 2012). 

Nesse contexto experimental, a aclimatação osmótica de anuros resulta 

principalmente do aumento da concentração plasmática, acompanhando o 

incremento da concentração osmótica externa, exibindo assim um padrão do 

tipo osmoconformador (BALINSKY, 1981). Ainda que esses tipos de escalas 

temporais sejam amplamente utilizados na literatura, é relevante considerar o 

potencial de aclimatação perante episódios curtos de exposição aguda a 

soluções hiperosmóticas. Este tipo de exposição é ecologicamente relevante 

em diversos ambientes costeiros marinhos, mesmo quando a presença de 

água doce é frequente, por exemplo, poças dulcícolas formadas pelas chuvas, 

por cursos de água que desemboquem no mar e pela condensação da água 

dentro da floresta. Estes corpos de água também poderiam exibir elevações da 

salinidade por incursões marinhas. Portanto, espera-se que espécies nesse 

tipo de ambiente possuam diversas oportunidades para a captação de água 

doce, por contato da região ventral (HILLMAN et al., 2009) e também para se 

reproduzir (NEILL 1958; BALINSKI, 1981; GOMEZ-MESTRE & TEJEDO, 2003; 

HARAMURA, 2007; ALEXANDER et al., 2012). Assim, estas espécies são expostas 

ocasionalmente de forma aguda a altas concentrações de solutos, intercalando 

este evento com os de acesso a água doce.  

Neste contexto é relevante conhecer se as exposições agudas com 

intervalos de acesso de água doce em espécies com tal perfil ecológico 

poderiam produzir aclimatação e desta forma diminuir as consequências 

negativas da exposição às altas salinidades. Um modelo natural para pesquisar 

aclimatação osmótica no contexto acima citado é Thoropa taophora (Anura, 

Cycloramphidae), que se caracteriza por usar os substratos rochosos nas 
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populações localizadas no interior de matas e nas populações costeiras 

marinhas do Estado de São Paulo (FEIO et al., 2006; FIZPATRICK et al., 2009). 

Antecedentes sobre esta espécie sugerem alta tolerância osmótica, uma vez 

que amostras da concentração plasmática registrada por ABE e BICUDO (1991) 

apresentaram valores de 665 ± 212.2 mOsm/L em animais de uma população 

da região costeira de Ubatuba (S 26° 30.6’; W 45° 7.9’), sendo estes valores 

superiores aos valores mais frequentes reportados na literatura (196 a 339 

mOsm: GARLAND et al., 1997). Um trabalho sobre os efeitos da salinidade na 

sobrevivência de girinos desta espécie mostrou um comprometimento em 400 

mOsm, durante a exposição dos animais por uma hora a esta solução (Gallo & 

Carvalho comunicação pessoal). Com a exceção destes dois trabalhos pouco 

se sabe como T. taophora consegue ocupar este ambiente.  

No presente capítulo apresentamos resultados que foram obtidos em 

experimentos que objetivaram responder acerca da possibilidade da ocorrência 

de ajustes fisiológicos consistentes com o processo de aclimatação, sob 

exposição aguda a diluições de água do mar, com intervalos de acesso a água 

doce, aumentando assim a tolerância à salinidade. Para isto testamos duas 

hipóteses que denominamos de aclimatação (HA) e de intolerância (HI). A 

hipótese de aclimatação (HA) assume que todos os animais conseguirão 

tolerar o gradiente crescente de concentração osmótica externa. No caso da 

hipótese de intolerância (HI), o número de animais diminuirá de forma abrupta 

nas primeiras concentrações do gradiente sugerindo ausência de uma possível 

aclimatação (Figura 1A e B). Também para avaliar a possível existência do 

processo de aclimatação propusemos a hipótese de que o tempo tolerado 

pelos indivíduos submetidos a soluções de elevada concentração osmótica, 

prévio a exposições breves a soluções hiperosmóticas, será maior do que o 

tempo tolerado quando os indivíduos foram submetidos de forma abrupta às 

mesmas soluções de elevada concentração. Mais ainda, determinar se a 

diminuição na perda de água para o meio faria parte deste possível processo 

de aclimatação. Dado que, as soluções hiperosmóticas promovem a perda de 

água nos anfíbios, e que o processo de aclimatação envolve um aumento da 

concentração interna, diminuindo o gradiente osmótico e resultando em uma 

menor perda de água para o meio. Nossa hipótese infere que a perda de água 

será menor em indivíduos submetidos às concentrações mais altas, sob o 
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processo de aclimatação, gerado pela exposição breve a soluções 

hiperosmóticas, do que nos indivíduos submetidos a exposições abruptas a 

essas soluções.  

Além disto, como os antecedentes indicam que o aumento da 

concentração plasmática é um dos mecanismos de aclimatação, perguntamo-

nos se indivíduos desta espécie elevam a concentração osmótica do plasma 

frente a soluções hiperosmóticas, superando a concentração do meio e 

apresentando um comportamento osmoconformador em um regime de 

exposição de curto prazo. Por último, através da exposição aguda podemos 

obter o valor máximo de tolerância osmótica sob este tipo de tratamento, mas 

devido à ausência de experimentos com este tipo de exposições é difícil avaliar 

se a tolerância osmótica atingida pela população de T. taophora estudada 

estaria representando um valor extraordinário no referente ao máximo tolerado. 

Portanto, com o intuito de “calibrar” esse valor máximo, com um fim 

comparativo submetemos ao mesmo tipo de desenho experimental a indivíduos 

de Rhinella ornata de uma população afastada da costa marinha.  

 

II. MÉTODOS 
1. Local de estudo e coleta de animais 

A população de T. taophora estudada ocupa os costões rochosos da 

praia Sununga do Município de Ubatuba (23° 30' 0.00'' S; 45° 0.7' 59.99'' W) do 

Estado de São Paulo, Brasil. Os costões estão adjacentes à água do mar e na 

parte superior deles se encontra vegetação típica de Mata Atlântica (Capítulo I, 

Figura 2B). Sobre as rochas é comum encontrar partes úmidas que são o 

resultado da água que escoa da vegetação e amostras tomadas no local 

indicaram uma osmolalidade de 32.9 ± 7.0 mOsm (n = 20, média ± SD). Porém, 

pode existir valores superiores de concentração sendo isto indicando pelo valor 

de 771 mOms de uma amostra de água tomada de uma pedra ao lado do mar. 

As amostras foram tomadas nos meses de outubro de 2012, março de 2013 e 

2014. 

 

2. Coleta do plasma 
Para conhecer a concentração plasmática dos indivíduos no campo, 

foram coletadas amostras de plasma de 53 indivíduos na localidade citada 
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acima, em outubro de 2012, janeiro e março de 2013 e março de 2014.  Os 

animais coletados foram colocados em um saco plástico evitando assim a 

perda de água por evaporação. O sangue foi extraído por meio de punção 

cardíaca com seringa heparinizada até duas horas depois de serem coletados. 

As amostras foram imediatamente centrifugadas (velocidade de 6200 rpm) e o 

plasma obtido foi congelado em nitrogênio líquido para transporte até o 

laboratório no qual foram realizadas as medidas de osmolalidade. Para testar a 

hipótese de aclimatação foram coletados 24 indivíduos durante janeiro e março 

de 2013. Para avaliar a ocorrência do comportamento osmoconformador 

baseado no efeito da concentração externa sobre a concentração do plasma 

foram coletados 47 indivíduos em outubro de 2012, janeiro e março de 2013 e 

março de 2014.  

Por último, durante os dias 8 a 10 de julho de 2014 foram coletados 9 

machos de R. ornata em um corpo de água temporário do Jardim Botânico da 

Unesp Botucatu no Estado de São Paulo (22°53’12.34’’S; 48°30’00.8’’); foram 

coletadas amostras de água que apresentaram osmolalidade de 29.5 ± 3.7 

mOsm (n = 4, média ± SD). Embora as coletas das espécies tenham sido 

realizadas em épocas diferentes do ano, ainda assim, correspondem ao 

período de maior atividade reprodutiva. A espécie R. ornata (Bufonidae) ocupa 

diversos tipos de ambientes incluindo alguns fortemente antropisados e, no 

geral, associada a corpos de água doce (Dixo et al., 2009).  

 

3. Condições de Manutenção em Laboratório  

Os animais permaneceram previamente e durante os experimentos em 

uma sala com fotoperíodo controlado, 13hs luz – 11hs escuro, a 22 – 25 ºC e 

umidade relativa de 50 – 60%. No caso de R. ornata o fotoperíodo foi 11hs luz 

– 13hs escuro e temperatura de 20 – 23 ºC. Cada animal permaneceu 

individualmente em uma caixa de plástico de 17 x 18 x 26 cm (altura x 

profundidade x largura) com folhas de plástico como refúgio; foram 

alimentamos duas vezes por semana com baratas de cativeiro, Nauphoeta 

cinerea, e tiveram água doce ad libitum (água da torneira) em um recipiente de 

plástico.  
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4. Abordagem geral  

Com o objetivo de avaliar a existência do processo de ajuste fisiológico 

consistente com o processo de aclimatação em T. taophora foi proposto um 

desenho experimental espelhado, ou seja, expondo dois grupos de animais a 

tratamentos similares quanto às concentrações das soluções, mas com um 

grupo tratado com exposição à concentração osmótica crescente (gradiente 

crescente: GC) e outro decrescente (gradiente decrescente: GD).  

As variáveis chaves neste contexto avaliam a tolerância máxima dos 

animais a concentrações hiperosmóticas. Neste desenho assume-se que a 

aclimatação é demostrada se a tolerância pós-experimental é maior no sentido 

crescente do que no sentido inverso. No caso da variação da massa, se espera 

que a perda de massa seja menor nas concentrações maiores do gradiente 

crescente do que nas maiores do gradiente decrescente.  

A variável que permite estabelecer a tolerância dos indivíduos foi a 

capacidade de manutenção postural. Esta variável fica estabelecida colocando 

aos animais em decúbito dorsal para analisar a resposta postural. A inabilidade 

do animal para recuperar a postura antes de 20 segundos foi considerada 

como ausência de capacidade de manutenção postural sugerindo a perda da 

homeostase dos indivíduos e, portanto a impossibilidade de seguir sendo 

submetido à solução de concentração definida. Para ter a certeza que os 

animais quando são colocados de costas respondem recuperando a postura, a 

capacidade de manutenção postural também foi avaliada antes dos animais 

forem expostos à solução definida. 

Os indicadores de tolerância foram dois: 1 – Capacidade de manutenção 

postural do indivíduo para enfrentar a exposição às soluções do gradiente; no 

caso particular desta variável testamos duas hipóteses: hipótese de 

aclimatação (HA) e hipótese de intolerância (HI). Através do ajuste dos dados 

da capacidade de manutenção postural aos valores esperados, se estabelece 

qual dos processos (aclimatação ou intolerância) explica o resultado obtido. 2 – 

Tempo tolerado antes de perder a resposta de recuperação da postura (i.e. 

colocados em decúbito dorsal), antes de perder a condição fisiológica, durante 

o período de exposição em cada concentração do gradiente.  

 Para determinar a capacidade de elevar a concentração plasmática 

(expressão do comportamento osmoconformador) os indivíduos foram 



38 
 

expostos a três soluções de concentração osmótica diferente (100, 300 e 400 

mOsm/Kg). Desta forma foi avaliada a mudança da concentração plasmática 

frente a essas concentrações externas assim como a comparação com um 

grupo não exposto a nenhuma solução que denominamos o grupo controle (C). 

E, por último, comparamos a tolerância em T. taophora e R. ornata através das 

curvas geradas pelo gradiente crescente de concentração osmótica. 

 

5. Experimento de aclimatação 

 Para obter os gradientes, crescente e decrescente, diferentes 

concentrações osmóticas foram geradas misturando água da torneira com 

água do mar, coletada na base oceanográfica de São Sebastião (IO-USP) 

localizada a aproximadamente 40 km do local de amostragem. Os valores das 

concentrações foram medidos com osmômetro de pressão de vapor (Wescor 

5500, todos os dados de concentração osmótica apresentados no texto a partir 

daqui correspondem a mOsm/Kg, mesmo que só seja indicado mOsm). A 

exposição à primeira concentração do gradiente foi no oitavo dia de 

permanência no laboratório e a partir do dia seis deixamos de alimentar aos 

animais e voltamos a alimentar depois de dois dias terminado o experimento. 

Durante uma hora submetemos aos animais a uma concentração definida 

inicial, no caso do gradiente crescente: 40 mOsm (água da torneira), que foi 

incrementada diariamente (40, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700) até atingir o 

máximo tolerado. Os animais foram colocados na solução, com a parte ventral 

submersa e em contado direto com o fundo do recipiente, não ocorrendo 

flutuação. A partir de 300 mOsm, antes de submeter o animal à solução, a 

urina presente na bexiga foi eliminada, através do pressionamento da região 

abdominal dos indivíduos, com o objetivo de eliminar o efeito da variação da 

massa, que não fosse causado pela exposição às soluções hiperosmóticas 

(RUIBAL, 1962). Posteriormente, a massa dos animais foi mensurada com 

balança digital de precisão de 0.01 g e este valor de massa foi considerado 

como massa inicial, na concentração definida. E, por meio do valor máximo 

tolerado determinado ao submeter 12 animais ao gradiente crescente, 

estabelecemos o primeiro valor da concentração osmótica no gradiente 

decrescente. Portanto, expusemos outros 12 indivíduos ao mesmo tratamento, 

porém em ordem inversa (i.e. da maior para menor osmolalidade).  
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 A capacidade de manutenção postural foi avaliada imediatamente antes 

do animal ser exposto à concentração definida e esta avaliação considerou que 

os animais que apresentassem atividade e comportamento normal fossem 

posteriormente colocados em decúbito dorsal para analisar a resposta postural.  

Em cada uma das concentrações testadas no gradiente crescente, a cada 15 

minutos durante a hora de exposição à solução experimental tiramos os 

animais da solução e os colocamos em decúbito dorsal para avaliar a resposta 

postural. Comprovada a tolerância mediante este teste comportamental, após 

uma hora completa de exposição, os indivíduos tolerantes foram expostos a 

uma concentração maior após de um período de 24hs com acesso a água doce 

no terrário durante esse período. Em cada uma das instâncias de avaliação, 

cada 15 minutos, o animal teve a massa corpórea aferida. Desta forma, a 

variação da massa em cada animal foi calculada subtraindo ao valor final, o 

valor inicial. Quando um animal não conseguiu recuperar a postura nos 

primeiros 15 minutos de exposição foi considerado intolerante a esta 

concentração. No caso da exposição decrescente de concentração osmótica o 

procedimento foi igual ao gradiente crescente, a exposição ou não exposição 

dos animais à concentração definida foi dependente da avaliação da 

capacidade de manutenção postural previa à exposição da solução 

experimental. 

 

6. Efeito da concentração osmótica sobre a concentração plasmática 

 Avaliamos o efeito da exposição à soluções de 100 (G100 n = 9), 300 

(G300 n = 18) e 400 mOsm (G400 n = 11) sobre a concentração osmótica do 

plasma e mantivemos um grupo de animais como controle (C n = 18), ou seja, 

não sendo submetidos a nenhuma solução. A comparação do grupo controle 

com os outros permite avaliar os efeitos das soluções na concentração 

plasmática frente à não exposição, e se há efeito da exposição das soluções na 

condição geral dos indivíduos. Os animais dos grupos G100 e G300 

diariamente foram expostos durante três horas, no período de 12 dias, a 100 e 

300 mOsm, com a parte ventral submersa e em contado direto com o fundo do 

recipiente, não ocorrendo flutuação. O grupo exposto a 400 mOsm (G400) foi 

submetido a 300 mOsm durante 7 dias e posteriormente durante dois dias 

durante uma hora a 400 mOsm. No último dia de exposição, imediatamente 
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finalizada as três horas no caso de 100 e 300 mOsm e de uma hora no caso de 

400 mOsm foram mortos através de decapitação e o sangue foi coletado com 

capilar com heparina, imediatamente as amostras de sangue foram 

centrifugadas (velocidade de 6200 rpm) e o plasma obtido foi congelado a – 80 

C para posterior análise. Apesar deste método de coleta de sangue poder 

apresentar linfa, os antecedentes mostram pouca variação entre a 

concentração osmótica entre estes dois fluidos (REYNOLDS et al., 2009). Os 

valores das concentrações foram medidos com osmômetro de pressão de 

vapor (Wescor 5500, mOsm/Kg). As concentrações osmóticas experimentais 

foram escolhidas tendo como referência os valores das amostras tomadas dos 

indivíduos no campo, visando a confirmação de concentrações hiperosmóticas 

e que, seriam toleradas pelos animais. Na escolha do tempo de exposição 

também esteve presente a sobrevivência dos animais. 

 

7. Análise dos dados 

 A hipótese de aclimatação (HA) baseada na condição fisiológica assume 

que todos os animais vão manter a capacidade de manutenção postural 

durante o gradiente completo, ou seja, os 24 animais finalizariam a exposição 

de todo o gradiente (Figura 1A e B). No caso da hipótese de intolerância (HI), 

na segunda concentração do gradiente o número de animais com capacidade 

de manutenção postural diminuiria de forma abrupta. Não é possível colocar a 

diminuição a zero animais porque o ajuste foi calculado através de X2 e não 

admite zero como valor esperado. Outras das condições de uso do X2 é que o n 

deve ser maior do que 25, portanto a diminuição também não admite neste 

caso o valor 1 (CALLEGARI-JACQUES, 2003). Por isto, na hipótese de 

intolerância, a partir da segunda concentração o número cairá de doze a dois 

animais em cada gradiente; esses dois animais finalizariam a exposição 

completa do gradiente.  

 Avaliamos se há correlação entre a massa dos animais e a concentração 

máxima tolerada através da correlação de Spearman. Para determinar se há 

variação entre os gradientes no tempo tolerado, fizemos comparações 

pareadas por concentração. Através da análise de medidas repetidas 

analisamos a variação de massa em cada gradiente a partir dos 300 mOsm, e 

entre os gradientes utilizamos comparações pareadas. O efeito das soluções 
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sobre a concentração osmótica do plasma foi analisado através de análise de 

variância. A comparação das tolerâncias entre T. taophora e R. ornata foi feita 

através de X2 entre os dois gradientes crescentes, com prévio ajuste a curvas 

de sobrevivência de Kaplan-Meier (CRAWLEY, 2013, WU et al., 2014). Quando 

os pressupostos da estatística paramétrica não foram satisfeitos usamos 

estatística não paramétrica. O nível de significância foi p < 0.05 e usamos 

correção de probabilidade de Bonferroni no caso das comparações múltiplas. 

Para as análises estatísticas usamos os softwares STATISTICA 6.0 e R. 

 

I.  RESULTADOS 

1. Experimento de aclimatação 

 Os animais submetidos a cada um dos gradientes não apresentaram 

diferenças na massa corpórea (media ± SD; GC: n = 12, 9.36 ± 5.71 g; GD: n = 

12, 11.79 ± 6.14 g; t = - 0.91 p = 0.38).  

 Hipóteses de tolerância: Os resultados da tolerância no gradiente 

crescente (GC) se ajustaram à HA (gl = 7, X2 = 1.5, p > 0.20) e não à HI (Figura 

1A e C, gl = 7, X2 = 299.0, p < 0.001). No caso do gradiente decrescente (GD) 

os resultados não se ajustaram à HÁ (gl = 7, X2 = 42.08, p < 0.001), mas 

ajustaram à HI (gl = 7, X2 = 12.5, p > 0.05) (Figura 1B e D).  
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Figura 1. Efeito da concentração osmótica externa sobre a tolerância em 
indivíduos de T. taophora. A) Número esperado de indivíduos tolerantes 
segundo a hipótese de aclimatação (HA) e número esperado de indivíduos 
tolerantes segundo a hipótese de intolerância (HI) frente ao gradiente crescente 
de concentração osmótica externa (GC). B) Número esperado de indivíduos 
tolerantes segundo a hipótese de aclimatação (HA) e número esperado de 
indivíduos tolerantes segundo a hipótese de intolerância (HI) frente ao 
gradiente decrescente de concentração osmótica externa (GD). C) Número 
observado de indivíduos tolerantes frente ao GC. D) Número observado de 
indivíduos tolerantes frente ao GD.  
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 Tempo tolerado: No GC a tolerância máxima foi em 700 mOsm e 

atingiram a essa concentração nove de 12 animais, embora nenhum deles 

tenha completado a hora de exposição (tempo tolerado: mediana = 30, faixa de 

0 a 45 min). Não houve relação entre a massa corporal e a máxima 

concentração osmótica tolerada (n = 12 R = 0.31 p = 0.32). Os 12 animais 

toleraram a hora completa em 400 mOsm no GC, em 500 mOsm dois 

indivíduos não completaram a hora (tempo tolerado: 30 e 45 min) e um terceiro 

que sim completou a hora de exposição não ficou apto para ser submetido na 

concentração de 600 mOsm ao dia seguinte. Os nove animais que atingiram a 

700 mOsm foram mantidos em cativeiro pelo mínimo duas semanas, 

permanecendo em boas condições. 

 No GD nenhum dos 12 animas completou a hora de exposição em 700 

mOsm (tempo tolerado: mediana = 15, faixa de 0 a 45 min). Em 600 mOsm só 

6 indivíduos exibiram capacidade de manutenção postural para ser avaliados 

nessa concentração. O tempo tolerado em 700 mOsm entre os indivíduos que 

posteriormente foram testados em 600 mOsm e os que não conseguiram ser 

testados no GD em 600 mOsm não foi significativamente diferente (tempo 

tolerado em 700 mOsm: submetidos a 600 mOsm: mediana = 15 min, não 

submetidos a 600 mOsm: mediana = 22.5 min, M-W U = 16 p = 0.75). A massa 

corporal dos três animais que conseguiram passar por todo o GD se encontrou 

no extremo superior da faixa de massa do grupo de seis animais que não foi 

possível testar em 600 mOsm (não submetidos a 600 mOsm: 8.05 ± 5.57 g, 

três animais passaram por todo o gradiente: 12.38 ± 1.89 g). O teste em 500 

mOsm do GD foi feito com quatro indivíduos porque oito não estavam aptos. 

Os testes nas seguintes concentrações (400, 300, 200, 100, 40 mOsm) foram 

feitos com três indivíduos já que um dos quatro não esteve apto. Os três 

animais foram mantidos em cativeiro como mínimo duas semanas posterior aos 

testes permanecendo em boas condições. 

 Não houve diferenças significativas entre o tempo tolerado em 700 

mOsm entre os gradientes (M-W U = 34 p = 0.16, Figura 2A). O tempo tolerado 

em 600 mOsm do GC foi significativamente maior do que no GD (GC: n = 9 

mediana 60 min, GD: n = 6 mediana = 15 min, M-W U = 34 p = 0.01, Figura 

2B).  
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Figura 2. Tempo tolerado frente a soluções de 700 e 600 mOsm dos 
gradientes crescente (GC) e decrescente (GD). A) 700 mOsm. B) 600 mOsm. 
 
 

 Variação da massa: Dado que a urina foi retirada a partir da 

concentração de 300 mOsm, as análises da variação de massa foram feitas a 

partir desta concentração. De forma geral no GC desde 300 – 700 mOsm 

observou-se uma diminuição da massa e uma perda maior com o incremento 

da concentração (Friedman ANOVA X2(n = 9, gl = 4) = 13.4 p < 0.01 Figura 3A). A 

diferença mais importante foi observada na comparação entre 300 e 500 

mOsm sendo estatisticamente significativa (Wilcoxon: t = 0 p >= 0.00, Tabela 

1); porém em 700 mOsm a diminuição da massa aparece como menor que em 

500 e 600 mOsm. No GD comparamos unicamente a variação da massa entre 

as concentrações de 500 a 700 por causa do tamanho amostral. Nessa faixa 

houve diferenças significativas (Friedman ANOVA X2(n = 4, gl = 2) = 6.5 p < 0.04 

Figura 3B), sendo a diferença mais importante entre 600 e 700 mOsm (Tabela 

1). Ao contrário do esperado em 700 mOsm a massa aumentou ao invés de 

diminuir. 
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Tabela 1. Variação da massa frente à exposição às soluções do gradiente crescente 
(GC) e gradiente decrescente (GD). Test pareados de Wilcoxon.  GC: p < 0.01*, GD: p 
< 0.02*.  

Concentração das 
soluções (mOsm) 400 500 600 700 

GC     

300 t = 14  
p = 0.05 

t = 0  
p = 0.00 

t = 5  
p = 0.04 

t = 10  
p = 0.14 

400  
t = 2  

p = 0.01 
t = 9  

p = 0.11 
t = 18  

p = 0.59 

500   
t = 21  

p = 0.86 
t = 22  

p = 0.95 

600    
t = 14  

p = 0.31 
GD     

500   
t = 0.00  
p = 0.07 

t = 0  
p = 0.14 

600    
t = 0  

p = 0.03 
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Figura 3. Massa como função da concentração osmótica externa. A) GC. B) 
GD. C) 600 mOsm. D) 700 mOsm. 
 
 

 A massa corporal dos indivíduos não foi diferente entre os gradientes, 

GC vs. GD, antes de ser submetidos a 600 e 700 mOsm (média ± SD, 700 GC: 

n = 9 11.95 ± 6.37, GD: n = 12 11.25 ± 5.88, t = -0.26 p = 0.80; 600: GC: n = 9 

11.89 ± 6.31, GD: n = 6 14.48 ± 4.79, t = 0.85 p = 0.41). Em 600 o grupo do GD 

perdeu menos água do que o grupo do GC não sendo significativa a diferença 

(t = 1.78 p = 0.10 Figura 3C). Por outro lado, houve uma diferença significativa 

em 700 (t = 3.29 p = 0,00 Figura 3D) e ao contrário do esperado o grupo do GD 

ganhou massa e não perdeu. 
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2. Efeito da concentração osmótica externa sobre a concentração 
plasmática 

 Neste tópico comparamos a osmolalidade plasmática de 5 grupos: 

obtidos no campo, grupo controle (C), e três grupos G100, G300 e G400 que 

correspondem aos submetidos a 100, 300 e 400 mOsm respectivamente 

(Figura 4A). As diferenças estatisticamente significativas foram encontramos 

entre o grupo submetido a 100 mOsm frente aos outros, e foram 

marginalmente significativas entre o grupo controle frente aos submetidos a 

300 e 400 mOsm (Tabela 2). Vemos um incremento da osmolalidade do 

plasma com a concentração osmótica externa. A concentração plasmática não 

superou a concentração externa de 300 e 400 mOsm com a exceção de um 

indivíduo em 300 mOsm (318.5 mOsm, Figura 4B).  
 

 
 
 
 

 
Figura 4. Concentração osmótica do plasma. A) amostras obtidas no campo, 
animais em laboratório (código “C” no eixo horizontal de (A)), e G100, G300 e 
G400 que correspondem a indivíduos submetidos a 100, 300 e 400 mOsm, 
respectivamente. B) Concentração do plasma vs. concentração osmótica 
externa, linha diagonal indica valores de igual osmolalidade (isosmóticos). O 
grupo G100 foi estatisticamente diferente dos outros, campo: U = 10 p = 0.00, 
C: U = 9 p = 0.00, G300 U =9 p = 0.00, G400: U = 0 p =0.00. 
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Tabela 2. Concentração plasmática dos diferentes grupos experimentais de T. 
taophora (amostras obtidas no campo, animais em laboratório (C), e indivíduos 
submetidos a 100 (G100), 300 (G300) e 400 mOsm (G400)), coeficiente de variação 
(cv) e comparação entre grupos: U de Mann Whitney.  

 n média sd cv C G100 G300 G400 

campo 53 254.1 15.7 6.2 U = 318.5 
p = 0.04 

U = 10 
p = 0.00* 

U = 544.5 
p = 0.31 

U = 188 
p = 0.06 

C 18 244.9 14.9 6.1  
U = 9 

p = 0.00* 
U = 123 
p = 0.02 

U = 42 
p = 0.01 

G100 9 213,8 12,4 5.8   
U = 9 

p =0.00* 
U = 0 

p = 0.00 

G300 18 269.5 18.6 6.9    
U = 102.5 
p = 0.29 

G400 11 273.5 27.9 10.2     
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3. Tolerância de T. taophora vs. R. ornata  
 Rhinella ornata tolerou maior concentração externa, quando comparado 

com a espécie T. taophora, um dos indivíduos atingiu 900 mOsm, e nessa 

concentração o animal tolerou 45 min. Através das curvas de sobrevivência 

Kaplan – Meier vemos que as curvas de tolerância foram diferentes entre as 

espécies (X2 = 4.7 df = 1 p= 0.03 Figura 5). Igual do que aconteceu com T. 

thoropa não encontramos relação entre a tolerância máxima e a massa 

corporal (média ± SD, 17.02 ± 1.29 g, R = - 0.23 p = 0.56).  

 

 

 

     
 
Figura 5. Curvas de sobrevivência de T. taophora (azul) e R. ornata (marrom), 
a tabela da direita indica a correspondência dos minutos transcorridos de 
exposição com a concentração osmótica externa da solução.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Minutos mOsm 

0 - 60 40 

60 - 120 100 

120 - 180 200 

180 - 240 300 

240 - 300 400 

300 - 360 500 

360 - 420 600 

420 - 480 700 

480 - 540 800 

540 - 600 900 
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II. DISCUSSÃO 
 A tolerância máxima da população de Thoropa taophora analisada foi de 

700 mOsm sob exposições agudas a soluções de salinidade crescente. O 

tamanho corporal dos indivíduos não esteve relacionado com a tolerância 

máxima atingida pelos indivíduos. O ajuste dos resultados à hipótese de 

aclimatação do gradiente crescente e o ajuste à hipótese de intolerância dos 

resultados do gradiente decrescente, permitem afirmar que a exposição aguda 

e reiterada a diluições de água do mar eleva a tolerância, sugerindo que o 

processo é consistente com a aclimatação e pode acontecer sob exposições 

breves. Apoiando isto, o tempo tolerado em 600 mOsm foi menor em GD do 

que no GC, ou seja, as características da experiência prévia determinaram a 

resposta. Esta melhora aconteceu com intervalo de acesso a água diluída. 

Estes resultados são consistentes com os obtidos frente a exposições 

continuas de escala de dias que reportam melhora na tolerância frente ao 

crescimento gradativo da salinidade (GORDON et al., 1961; GORDON, 1962; 

DICKER & ELLIOTT, 1970; IRELAND, 1973; HSU et al. 2012). A exposição abrupta 

a elevada da salinidade não mostrou maior perda de água do que em 

indivíduos submetidos a um incremento gradativo da concentração externa, ao 

contrário, os indivíduos ganharam água. Sob exposições breves à 

concentrações hiperosmóticas houve um aumento da concentração plasmática, 

porém não foi exibido o padrão esperado, o exibido pelas espécies mais 

tolerantes que está caracterizado por uma concentração osmótica do plasma 

que aumenta com o incremento da concentração osmótica externa e acaba 

superando à concentração osmótica do meio (BALINSKI, 1981; KATZ, 1989). A 

população de R. orntata se mostrou mais tolerante do que a população de T. 

taophora.  

 O ajuste dos resultados à hipótese de aclimatação no gradiente 

crescente, o ajuste à hipótese de intolerância no gradiente decrescente e o 

maior tempo de tolerância em 600 mOsm dos indivíduos submetidos ao GC do 

que os submetidos ao GD sugerem ajuste fisiológico como resultados de 

exposições breves a soluções hiperosmóticas. O fato de que experiências 

breves com água de elevada salinidade permita aumentar a tolerância à 

salinidade contribui para a ocupação deste ambiente já que evita possíveis 

efeitos negativos que seriam sofridos pelos indivíduos frente a exposições 
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abruptas de água de salinidade elevada. Este processo consistente com a 

aclimatação poderia estar presente em outras espécies que ocupam ou não os 

ambientes costeiros marinhos. Neste sentido, há evidências que mostram que 

fatores antrópicos como o uso de sais nos países frios do hemisfério norte em 

ruas e estradas para evitar o congelamento da água (KARRAKER et al., 2008, 

HOPKINS et al., 2013, 2014) assim como atividades agrícolas que incorporam 

sais ao meio (SMITH et al., 2006) podem ter efeitos negativos, mas ao mesmo 

tempo há evidências que sugerem que esse aumento da salinidade seria um 

fator que estaria promovendo mudanças evolutivas. Ou seja, que as 

populações afetadas depois de várias gerações acabam sendo mais tolerantes 

à salinidade (HOPKINS et al., 2012). Há evidências em outros organismos que 

parecem passar por um processo similar, por exemplo, plantas que 

naturalmente são sometidas a contaminantes, como alguns metais, acabam 

aumentando a tolerância a esses metais em pouco tempo pela presença desse 

fator (HOFFMANN & PARSONS, 1993). O aumento da tolerância frente às 

exposições breves a elevadas salinidades facilitaria a sobrevivência e portanto, 

a possibilidade dessas mudanças evolutivas acontecerem. 

 Por outro lado, a pesar de que com o aumento da concentração 

osmótica externa aumenta a perda de água no GC, a hipótese de que a 

melhora na tolerância iria acompanhada de menor perda de água comparado 

com os animais expostos abruptamente a alta concentração, não foi 

confirmada. Na concentração mais elevada do GD houve ganho de água e não 

perda como era esperado. Isto parece evidenciar desequilíbrios osmóticos 

como resultado dessa exposição, sugerindo incapacidade na regulação. Neste 

sentido, CRUZ & SOUZA (2008) mostraram em Rana castesbeiana, que frente a 

um processo de crescimento gradativo da concentração do meio a variação do 

volume celular é menor do que frente à exposição abrupta, indicando uma 

melhora na regulação do volume celular. Não devemos descartar a ingesta da 

solução como foi reportado por Bentley e Schmitd-Nielsen (1971) em indivíduos 

de R.  pipiens como resposta à exposição ao água do mar. Provavelmente a 

ocorrência dessa ingesta represente uma evidência dos efeitos negativos sobre 

a homeostase dos indivíduos nessas condições experimentais.  

 Existem evidências de mudanças no nível tissular e celular frente ao 

incremento gradativo da salinidade sob exposição prolongada que talvez 
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poderiam estar presentes na exposição de curto prazo como a realizada no 

presente trabalho. Por exemplo, frente ao incremento gradativo da 

concentração osmótica externa em Xenopus laveis CHASIOTIS & KELLY (2009) 

detectaram um incremento das uniões estreitas entre as células em algumas 

regiões do trato digestivo particularmente no reto e também nos rins, e por 

outro lado uma diminuição na bexiga urinária. Assim, no processo de 

aclimatação muda a permeabilidade paracelular e, portanto a passagem de 

água e íons. Nesse mesmo trabalho a atividade da Na+/K+ ATPase aumentou 

no reto, mas com pouca variação em outros órgãos como estômago, intestino e 

bexiga. O aumento da atividade da bomba Na+/K+ ATPase neste tipo de 

processo também foi encontrando em girinos de Fejervarya limnocharis, neste 

caso nas brânquias (WU et al., 2014). Por tanto, várias modificações como as 

mencionadas que afetariam de alguma forma o fluxo de íons e de água talvez 

estejam presentes no aumento da tolerância frente às exposições breves, 

assim como sua ausência na menor capacidade de regulação que poderia ter 

sido apresentada por indivíduos que foram expostos a uma elevada 

concentração osmótica de forma abrupta.  

 Outro aspecto que poderia ter influenciado na variação do efeito da 

solução externa de concentração de 700 mOsm entre os gradientes é aumento 

das chaperonas, estas mantêm ou restauram o estado original das proteínas. A 

exposição breve e o incremento gradativo da concentração externa poderia ter 

tido algum impacto na síntese de chaperonas nas células. Mesmo que o 

estresse causado pela salinidade não tenha sido avaliado em anfíbios, há 

evidências que mostram o aumento destas proteínas frente a diferentes tipos 

de estresse (HEIKKILA, 2010), e em outros organismos como cianobacetrias 

(BHAGWAT & APTE, 1989), plantas (WANG et al., 1993) e cultivos celulares de 

linhas embrionários de camundongos (PETRONINI et al., 1993) mostrando as 

chaperonas vinculadas a resposta ao estresse osmótico. 

 Por outro lado, vimos aumento da concentração plasmática com o 

aumento da concentração osmótica exterior. Porém, a concentração plasmática 

não superou a concentração da solução experimental hiperosmótica como 

acontece com as espécies mais tolerantes nesses níveis de concentração 

externa. Sugerindo então que não pertenceriam ao grupo das espécies 

eurialinas, porém não podemos descartar que se o tempo de exposição tivesse 
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sido maior a concentração plasmática poderia ter aumentado mais. Na 

comparação das curvas de tolerância entre as espécies, R. ornata foi a mais 

tolerante sugerindo que T. taophora não seria especialmente tolerante a 

elevadas salinidades. Isto é consistente com os dados de campo de 

concentração osmótica do plasma que nós coletamos, que apesar de cobrir 

vários meses e uma quantidade de indivíduos considerável estão dentro da 

faixa encontrada para os anfíbios típicos (GARLAND et al., 1997). Dados de 

concentração plasmática obtidos para F. cancrivora na natureza mostram que 

mesmo em animais fora da água a concentração plasmática dos indivíduos é 

elevada, média de 541.3 ± 39 mOsm (UCHIYAMA et al., 1990). Este valor, como 

acontece nos dados reportados para esta espécie e para várias outras vai 

acompanhado de níveis elevados de Na+, Cl- e ureia. A concentração de Na+ e 

Cl- pelo menos o 70% do valor da concentração osmótica do plasma (BALINSKI, 

1981).  No caso do trabalho publicado por Abe e Bicudo (1991) que reportam 

dados de concentração plasmática de Thorpa taophora de animais no campo, a 

concentração plasmática em média foi de 665.7 ± 212.2 mOsm, com uma 

variação grande (SD), mas neste caso a concentração de íons representou 

unicamente o 40% da concentração plasmática. Nesse mesmo trabalho 

animais em cativeiro apresentaram concentração plasmática em média de 

178.7 ± 45.7, a concentração de íons representou o 86% da concentração 

plasmática, sem haver diferenças significativas entre os grupos na 

concentração da ureia. Portanto, que explica a elevada concentração 

plasmática dos indivíduos no campo? Talvez a presença de osmólitos ainda 

não identificados na literatura acabem representando aproximadamente 50% 

da concentração plasmática e sejam responsáveis pelo incremento reportado 

pelos autores. Considerando só os resultados do presente trabalho e olhados 

em conjunto: 1 - aumento da concentração plasmática que não consegue 

superar às concentrações hiperosmóticas das soluções experimentais 2 - 

menor tolerância osmótica comparado com R. ornata e 3 - concentração 

plasmática de indivíduos no campo dentro da faixa de valores típicos dos 

anfíbios, indicariam que T. taophora não formaria parte dos grupos de espécies 

consideradas eurialinas.  

 Em resumo, a ocupação do ambiente marinho por T. tophora é 

favorecida pela presença da água doce que escoa de forma contínua da região 
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superior do costão onde se encontra a vegetação. Essa água parece suficiente 

para regular o conteúdo interno de água e sais nos indivíduos e também para o 

desenvolvimento dos girinos. Além disto, a capacidade de ocupar este 

ambiente por parte desta espécie se vê melhorada através de exposições 

breves em soluções de elevada salinidade diminuindo o efeito negativo de 

prováveis experiências com a água do mar. Finalmente, T. taophora parece 

não ser especialmente tolerante à salinidade, o que é refletido pela 

concentração osmótica do plasma coletado em campo, pela incapacidade de 

elevar a concentração plasmática acima da exibida por soluções 

hiperosmóticas externas e pela menor tolerância mostrada em comparação à 

população de R. ornata que não está submetida naturalmente a elevados 

níveis de salinidade ambiental. 
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CAPÍTULO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tolerância osmótica de duas populações de Thoropa 
taophora (Anura, Cycloramphidae) de Mata Atlântica do 

Brasil 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO 

 Os anfíbios estão caracterizados por uma elevada permeabilidade da 

pele e um sistema excretor que produz urina hipo ou isosmótica em relação ao 

plasma; quando expostos a soluções hiperosmóticas externas são afetados 

negativamente por causa do incremento da concentração osmótica do plasma 

em níveis incompatíveis com a vida celular e por desidratação. Porém, há 

espécies que ocupam regiões costeiras marinhas e estão submetidas a 

salinidade superiores às toleradas pelos anfíbios. Thoropa taophora apresenta 

populações que ocupam os costões rochosos da praia e outras em regiões 

afastadas da costa no Estado de São Paulo. Comparamos duas populações, 

uma costeira (Ubatuba) e outra não costeira (Picinguaba) esperando ajustes 

fisiológicos aos ambientes, como por exemplo, diferenças na tolerância a 

soluções hiperosmótica, diferença na taxa de perda de água ao meio e na 

concentração de osmólitos. Encontramos que a população costeira apresentou 

maior tolerância quando exposta a um gradiente crescente de concentração 

osmótica externa e uma perda de água mais gradativa do que a população de 

não costeira. Frente aos tratamentos experimentais não mostraram diferenças 

na concentração plasmática nem na concentração dos osmólitos, porém os 

indivíduos de Ubatuba apresentaram maior concentração plasmática na 

natureza do que os indivíduos de Picinguaba.  Estes resultados sugerem que a 

perda de água mais devagar assim como a maior tolerância aos osmólitos está 

por trás do ajuste ao ambiente de salinidade elevada como o costeiro marinho.  
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ABSTRACT 

 Amphibians are characterized by a high skin permeability and an 

excretory system that produces hypo- or isosmotic urine compared to plasma; 

exposure to external hyperosmotic solutions results in high osmotic 

concentration of plasma levels and cellular dehydration, which are incompatible 

with life. However, species that occupy marine and coastal areas are subjected 

to higher salinity than those allowed by most amphibians. Thoropa taophora 

presents populations that occupy the rocky marine shores of the state of São 

Paulo, Brazil. We compared a coastal population located in the Ubatuba region 

and an inland population in the Picinguaba region expecting different 

physiological adjustments, such as, for example, greater tolerance to 

hyperosmotic solutions, higher water loss in a lower rate and, and higher 

plasma concentration and osmolytes, all associated to coastal environment. We 

found that the coastal population showed greater tolerance when exposed to an 

increasing gradient of external osmotic concentration and a more gradual loss 

of water than the inland population. No differences were found between the 

populations with respect to plasma concentration or the concentration of 

osmolytes. However, the plasma concentration was higher in individuals from 

Ubatuba than from Picinguaba. These results suggest that a lower rate of water 

loss as well as an increased tolerance to osmolytes are associated to a higher 

salinity environment such as the marine coast. 
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I.  INTRODUÇÃO 

A associação entre os extremos ambientais experimentados na natureza 

pelos organismos e a tolerância a extremos de determinados parâmetros 

medida em laboratório permite estabelecer vínculos com a distribuição das 

espécies e populações (HOFFMANN & HARSMAN, 1999; RASANEN et al., 2003, 

SOMERO, 2005). Em ambientes aquáticos encontramos esse tipo de variação 

associada com a tolerância à salinidade havendo exemplos em peixes e 

invertebrados (Qiu et al., 2002; NORDLIE, 2006). Nos anfíbios anuros 

encontramos variação na tolerância à salinidade no nível populacional, como 

visto no trabalho de CHRISTAMAN (1974). Neste estudo o autor reporta maior 

tolerância em populações do anuro Rana sphenocephala que ocupam corpos 

de água de maior salinidade comparada com populações de água doce. No 

mesmo sentido, GOMEZ-MESTRE & TEJEDO (2003) analisaram a tolerância à 

salinidade em girinos de diferentes populações de Bufo calamita encontrando 

maior sobrevivência naqueles procedentes de meios salobros, neste trabalho, 

os autores sugerem que essa maior tolerância é resultado de adaptação local. 

As medidas experimentais das tolerâncias e a correspondência delas com as 

características ambientais revela a capacidade dos organismos de ajustarem-

se a variação ambiental.  

No meio aquático a diferença na tolerância à salinidade está relacionada 

com a variação nos atributos associados à regulação da água e de solutos nos 

fluidos corporais. Por exemplo, a variação na tolerância entre populações do 

bivalve Mytulis edulis está associada a uma clina do alelo Lap94, ocorrendo 

uma maior frequência do alelo nas populações que experimentam maior 

salinidade ambiental. A presença deste alelo está relacionada com a maior 

atividade da enzima leucina aminopeptidase, que está envolvida na produção 

de aminoácidos livres que contribuem com o incremento da concentração 

osmótica celular e com a diminuição do efeito desestabilizador dos sais sobre 

as proteínas (HILBISH & KOEHN, 1985; HOFFMANN & PARSONS, 1993). No caso do 

copépode Eurytemora affinis existe variação interpopulacional, aparentemente 
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adaptativa, na atividade das bombas de prótones (V-tipo H+ATPasa,) e na 

Na+/K+ATPasa associada com a ocupação de ambientes de diferente 

salinidade (LEE et al., 2011). Em anfíbios pouco se sabe a este respeito, 

todavia a perda de água tem sido um dos fatores mencionados como 

associado à intolerância à alta salinidade ambiental. Esta afirmação está 

baseada em registros de desidratação quando os animais são submetidos a 

soluções salinas hiperosmóticas e que finalmente morrem (ADOLPH, 1927; 

KATZ, 1973, 1975; ROMSPERT, 1976; SINSCH et al., 1992). A importância da 

perda da água associada com o limite da tolerância também se evidência na 

estratégia osmoconformadora das espécies mais tolerantes, diminuindo o 

gradiente osmótico e, portanto a perda de água ao meio. (DICKER & ELLIOT, 

1970; BALINSKY, 1981). Portanto, a maior tolerância frente a soluções 

hiperosmóticas parece estar associada com aumento da concentração 

plasmática das espécies mais tolerantes quando comparadas com espécies 

menos tolerantes (KATZ, 1989). Esse aumento é explicado principalmente pela 

maior concentração dos íons, Na+ e Cl- e da ureia. No caso da ureia a 

diminuição da produção de urina (SCHMIDT-NIELSEN & LEE, 1962), reabsorção a 

partir da bexiga (CHEW et al., 1972) e o aumento da atividade da enzima 

hepática carbomyl fosfato sintetase (CPSase I) do ciclo da ureia (WRIGHT et al., 

2004) a levaria a seu incremento nos fluidos corporais. 

Apesar da perda de água ser um fator mencionado como associado à 

intolerância a soluções hiperosmóticas, poucos trabalhos comparam a perda de 

água entre espécies e populações. Porém, destaca-se o trabalho realizado por 

SHPUN e colaboradores (1992) que compararam a perda de água entre 

espécies nas concentrações osmóticas externas máximas toleradas por cada 

uma delas. Nesse trabalho, frente a um incremento gradativo da concentração 

externa, as espécies que apresentaram maior tolerância não perderam menos 

água do que as menos tolerantes, ao contrário do esperado. Considerando 

populações, o trabalho de CHIRSTMAN (1974) não detectou diferenças na 

porcentagem de perda de água entre uma população que ocupa corpos de 

água doce (40 mOsm) e outras que ocupam ambientes salobros (310 – 423 

mOsm). Nesta oportunidade o autor comparou o tempo tolerado pelas 

populações entre concentrações pré definidas (370 e 440 mOsm). O fato de 

não ter encontrado diferenças na porcentagem de perda de água ou que as 
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espécies ou populações mais tolerantes não percam menos água como seria 

esperado poderia indicar que as espécies e populações menos tolerantes 

perdem água mais rápido do que as mais tolerantes. CHRISTMAN (1974) 

estabeleceu a tolerância máxima em relação ao tempo tolerado pelas 

populações nas concentrações pré definidas, neste caso, as menos tolerantes 

atingiram a porcentagem de perda de água  associada com a intolerância antes 

do que as mais tolerantes. Um trabalho realizado com o urodelo Salamandra 

salamandra, baseado no pressuposto de que indivíduos de ambientes áridos 

tolerariam maior concentração de íons do que os de ambientes úmidos por 

causa da maior exposição à desidratação comparou a tolerância à salinidade 

de três populações, uma que ocupa ambientes úmidos e outras duas de 

ambientes áridos. A população de ambiente úmido foi a menos tolerante e 

perdeu água mais rapidamente quando exposta a uma solução de 350 mOsm 

(Degani 1981).  

Dados estes antecedentes, a ocupação de ambientes costeiros 

marinhos poderia representar uma maior tolerância à salinidade por parte das 

populações que ocupam estes ambientes quando comparadas às populações 

de ambientes de baixa salinidade ambiental. Essa maior tolerância poderia 

estar acompanhada de uma menor taxa na perda de água e de uma maior 

capacidade, por parte das populações costeiras, para incrementar a 

concentração interna de osmólitos (Na+, Cl- e ureia), frente a soluções 

hiperosmóticas. Com o objetivo de avaliar estas premissas comparamos duas 

populações de T. taophora: uma que ocupa o ambiente costeiro marinho e 

outra que ocupa uma cachoeira afastada da costa sem influência do mar. As 

hipóteses testadas foram: 1- a população costeira apresentará maior tolerância 

à salinidade; 2- a população costeira perderá água mais devagar do que a 

população não costeira; 3- a concentração plasmática e de Na+, Cl- e de ureia 

será maior frente a soluções hiperosmóticas na população costeira. 

Semelhante ao capítulo anterior, neste caso também exposição às soluções foi 

de curta duração.  
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II. METODOLOGIA  

1. Local de estudo  

 Os costões rochosos da população de Ubatuba (praia Sununga: 23° 30' 

0.00'' S; 45° 0.7' 59.99'' W) estão adjacentes à água do mar e na parte superior 

deles se encontra vegetação típica de Mata Atlântica. Sobre as rochas é 

comum encontrar partes úmidas que são o resultado da água que escoa da 

vegetação, amostras tomadas no local indicaram uma osmolalidade de 32.9 ± 

7.0 mOsm/Kg (n = 20, média ± SD), também foi medida a concentração de uma 

amostra de água de uma pedra próxima ao mar sendo de 771 mOms/Kg que 

se encontra a não mais de 5 m do local onde foram tomadas as outras 

amostras. As amostras foram tomadas nos meses de outubro de 2012 e março 

de 2013 e 2014. A população de Picinguaba está associada a uma cachoeira 

rodeada de floresta (cachoeira da Escada: 23° 21' 21.30'' S; 44° 46' 10.20'' W) 

e as amostras de água tomadas da água da cachoeira indicam uma 

osmolalidade de 27.82 ± 26.65 (n = 11, média ± SD). Todas as medidas de 

osmolalidade foram registradas com osmômetro de pressão de vapor (Wescor 

5500, todos os dados de concentração osmótica apresentados no texto a partir 

daqui correspondem a mOsm/Kg, mesmo que só seja indicado mOsm). 

 

2. Coleta de amostras do plasma no campo e de animais 

 Durante os meses de outubro de 2012, janeiro e março de 2013 e março 

de 2014 coletamos 53 amostras de plasma de indivíduos no campo da 

população de Ubatuba (mesmas amostras do capítulo 1); nos meses de 

novembro de 2013 e janeiro e março de 2014 coletamos 26 amostras da 

população de Picinguaba. Os animais coletados foram colocados em um saco 

plástico evitando assim a perda de água por evaporação. O sangue foi extraído 

por meio de punção cardíaca com seringa heparinizada até duas horas depois 

de serem coletados. As amostras foram imediatamente centrifugadas 

(velocidade de 6200 rpm) e o plasma obtido foi congelado em nitrogênio líquido 
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para transporte até o laboratório no qual foram realizadas as medidas de 

osmolalidade. 

 Tolerância osmótica: Em janeiro de 2013 foram coletados 12 animais de 

T. taophora da população costeira de Ubatuba nos costões rochosos da praia 

Sununga (dados do gradiente crescente do capítulo 1) e 8 animais durante 

março de 2014 da população não costeira de Picinguaba dos costões da 

cachoeira da Escada.  

 Concentração plasmática e osmólitos: Para avaliar possíveis diferenças 

na resposta entre as populações, em relação ao efeito da concentração externa 

sobre a concentração do plasma, foi coletado um total de 47 indivíduos durante 

os meses de outubro de 2012, janeiro e março de 2013 e março de 2014 da 

população de Ubatuba e 32 indivíduos da população de Picinguaba durante os 

meses de novembro de 2013 e janeiro e março de 2014. 

 

3. Estratégia experimental  
 Tolerância osmótica: Para estabelecer a tolerância máxima de cada uma 

das populações submetemos os indivíduos a um gradiente crescente de 

concentração osmótica externa de cada uma das populações. A população de 

Ubatuba já foi analisada no capítulo anterior e neste incorporamos o mesmo 

tratamento para a população de Picinguaba. Abaixo está descrito novamente o 

procedimento experimental. 

 As concentrações osmóticas foram geradas misturando água da torneira 

e água do mar coletada na base oceanográfica de São Sebastião (IO-USP) 

localizada a cerca de 40 km do local de amostragem. Durante uma hora 

submetemos os animais a uma concentração inicial de 40 mOsm, que foi 

incrementada diariamente (40, 100, 200, 300, 400, 500, 600 mOsm) conforme 

os animais toleravam e até atingir o valor máximo tolerado. Os animais foram 

colocados na solução, com a parte ventral submersa e em contado direto com 

o fundo do recipiente, não ocorrendo flutuação. A partir de 300 mOsm, antes de 

submeter os animais à solução, a urina presente na bexiga foi eliminada 

pressionando a região abdominal do animal com o objetivo de eliminar o efeito 

da variação da massa que não fosse causado pela exposição às soluções 

hiperosmóticas (RUIBAL, 1962). Posteriormente, pesamos os animais com 
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balança digital de precisão de 0.01 g. Esse valor de massa é considerado como 

a massa inicial na concentração definida.  

A variável que permite estabelecer a tolerância dos indivíduos foi a 

capacidade de manutenção postural. Esta variável fica estabelecida colocando 

aos animais em decúbito dorsal para analisar a resposta postural. A inabilidade 

do animal para recuperar a postura antes de 20 segundos foi considerada 

como ausência de capacidade de manutenção postural sugerindo a perda da 

homeostase dos indivíduos e, portanto a impossibilidade de seguir sendo 

submetido à solução de concentração definida. Para ter a certeza que os 

animais quando são colocados de costas respondem recuperando a postura, a 

capacidade de manutenção postural também foi avaliada antes dos animais 

forem expostos à solução definida. 

No contexto de cada uma das concentrações testadas no gradiente 

crescente, a cada 15 minutos durante a hora de exposição à solução 

experimental os animais eram retirados da solução e colocados em decúbito 

dorsal para avaliar a resposta postural. Comprovada a tolerância, após uma 

hora completa de exposição os indivíduos tolerantes foram expostos a uma 

concentração maior após de um período de 24hs com acesso a água doce no 

terrário durante esse período. Em cada uma das instâncias de avaliação o 

animal era pesado a cada 15 minutos. Desta forma, a variação da massa em 

cada animal foi calculada subtraindo ao valor final do inicial. Quando um animal 

não conseguia recuperar a postura nos primeiros 15 minutos de exposição foi 

considerado que sem tolerância (valor zero) sob essa concentração.  

Concentração plasmática e osmólitos: foi comparado entre as populações 

o efeito da concentração externa sobre a plasmática expondo aos animais a 

duas soluções de concentração diferente (300 e 400 mOsm). Também foi 

comparada a concentração plasmática de um grupo não exposto a nenhuma 

solução, que foi denominado grupo controle (C).  

Os animais foram colocados em uma solução de 300 mOsm diariamente 

durante três horas, com a parte ventral submersa e em contado direto com o 

fundo do recipiente, não ocorrendo flutuação. A exposição de três horas diárias 

foi realizada por 12 dias. O grupo exposto a 400 mOsm foi submetido a 300 

mOsm durante 7 dias e, posteriormente, durante dois dias durante uma hora a 

400 mOsm. No último dia de exposição, imediatamente após ser finalizada as 
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três horas de exposição a 300 mOsm e uma hora a 400 mOsm, os animais 

foram mortos através de decapitação e o sangue foi coletado com capilar 

heprainizado e, imediatamente, centrifugado (velocidade de 6200 rpm); o 

plasma obtido foi congelado a – 80 °C para posterior análise. É possível que 

sangue tenha sido coletado com alguma quantidade de linfa, porém, estudos 

preliminares mostram pouca variação da concentração osmótica entre estes 

dois fluidos (REYNOLDS et al., 2009). 

 Nas mesmas amostras de plasma, usadas para medir a concentração 

plasmática, foi determinada a concentração dos osmólitos utilizando-se os kits: 

Sódio Enzimático Labtest, Cloretos Labtest e Ureia UV Liquiform – Labtest. 

 

4. Análises de dados  

 O número de indivíduos tolerantes de cada uma das populações durante 

o gradiente resulta em uma curva, cada uma delas foi ajustada à curva de 

sobrevivência de Kaplan-Meier, e posteriormente comparadas uma com a outra 

através de χ2. A variação da massa entre as populações foi comparada de 

forma pareada em cada concentração. Para remover o efeito do tamanho 

corporal que poderia incidir nos resultados da comparação entre as 

populações, a variação da massa foi dividida por 2/3*superfície (WITHERS et al., 

1982), sendo esta estimada através da equação do trabalho de MCCLANAHAN e 

BALDWIN (1969) (superfície = 2/3 * 9.9massa0.56). Optamos por esta abordagem, 

apesar do uso dos residuais de uma ancova consegui eliminar mais 

eficientemente o efeito do tamanho corporal (PACKARD & BOARDMAN 1990), 

porque em vários dos casos a relação entre a variação da massa e a massa 

não foi linear. A relação entre a massa corporal e a tolerância máxima foi 

analisada através da correlação de Spearman. A variação da concentração e 

osmólitos entre as populações foram comparadas através do Teste t. Quando 

os dados não satisfizeram os pressupostos das análises paramétricas foram 

usados as correspondentes não paramétricas. O nível de significância foi p < 

0.05 e usamos correção de probabilidade de Bonferroni no caso das 

comparações múltiplas. Os programas STATISTICA 6.0 e R foram utilizados 

nas análises descritas. 
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III. RESULTADOS  

A concentração plasmática de amostras do campo foi diferente entre as 

populações (média ± SD, Picinguaba: 232.9 ± 38.3, min. = 186.0, máx. = 384.0; 

Ubatuba: 255.5 ± 15.2, min. = 226.0, máx. = 286.0; U-MW= 258.0, p = 0.00; 

Figura 1).  

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Distribuição da concentração osmótica do plasma medida em 
indivíduos no campo de Thoropa taophora. Picinguaba: barras cinza. Ubatuba: 
barras pretas.  
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Tolerância osmótica: A massa corporal dos animais utilizados para 

avaliar a tolerância à salinidade de Picinguaba foi significativamente maior do 

que os de Ubatuba (média ± SD, Picinguaba: 20.06 ± 8.14g; Ubatuba: 9.36 ± 

5.7g; t = -3.19, p = 0.01). A população costeira mostrou maior tolerância 

osmótica (Ubatuba: 700 mOsm, Picinguaba: 600 mOsm) e as curvas de 

sobrevivência foram diferentes (χ2 = 6.8, p = 0.01; Figura 2). Não houve 

relação entre a tolerância e a massa corporal (Ubatuba: R = 0.31, p = 0.32; 

Picinguaba: R=- 0.38, p = 0.35). A totalidade dos indivíduos de Picinguaba 

toleraram a hora completa nos tratamentos desde 40 até 400 mOsm, em 500 

mOsm um indivíduo não conseguiu tolerar a hora; em 600 mOsm nenhum dos 

7 indivíduos testados toleraram a hora de exposição atingindo ao limite 

osmótico. Dos 12 indivíduos de Ubatuba nove atingiram aos 700 mOsm mas 

nenhum deles tolerou a hora completa de exposição e em 500 mOsm já houve 

indivíduos com dificuldade para continuar em experimento. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curvas de sobrevivência dos indivíduos de T. taophora de Ubatuba 
(preto) e T. taophora de Picinguaba (cinza). A tabela da direita indica a 
correspondência dos minutos transcorridos de exposição com a concentração 
osmótica externa da solução. 

Minutos mOsm 
0 - 60 40 

60 - 120 100 
120 - 180 200 
180 - 240 300 
240 - 300 400 
300 - 360 500 
360 - 420 600 
420 - 480 700 
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Variação da massa: A massa corporal medida no inicio de cada 

tratamento se manteve estável durante todo o gradiente nas duas populações 

(Figura 3). A partir dos 300 mOsm com o aumento da concentração externa há 

um aumento da perda de água de forma significativa em Ubatuba, mas não em 

Picinguaba (Friedman ANOVA Ubatuba: χ2(n = 9, gl = 4) = 13.4, p < 0.01; 

Picinguaba: χ2(n = 7, gl = 3) = 5.23, p < 0.16; Figura 4). Em Ubatuba, em relação à 

perda de massa, as diferenças significativas foram observadas entre as 

concentrações do par 300 vs 500 mOsm (Wilcoxon, t = 0.00, p = 0.00; Tabela 

1). Na maioria dos casos não houve relação linear entre a variação da massa e 

a massa corporal (Figura 5). 

 

 

Figura 3. Massa inicial dos indivíduos de T. taophora ao longo de todo o 
gradiente de concentração externa. Medida realizada antes dos animais serem 
submetidos aos tratamentos experimentais. A) Ubatuba; B) Picinguaba. 
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Figura 4. Variação da massa dos indivíduos de T. taophora frente à 
exposição às soluções do gradiente crescente de concentração externa. 
Populações de Ubatuba (U) e Picinguaba (P). Cada cor representa uma 
solução experimental. Cinza: 300 mOsm, azul: 400 mOsm, amarelo: 500 
mOms, verde: 600 mOsm e branco: 700 mOms. Diferenças significativas entre 
300 U vs 500 U, t = 0, p = 0.00. 
 
 
 
Tabela 1. Variação da massa frente à exposição das soluções dos indivíduos em 
cada uma das populações de T. taophora de Ubatuba e Picinguaba. Teste pareados 
de Wilcoxon por população. p < 0.01*.  

Concentração mOsm 400 500 600 700 

Ubatuba     
300 t = 14 p = 0.05 t = 0 p = 0.00* t = 5 p = 0.04 t = 10 p = 0.14 
400  t = 2 p = 0.01 t = 9 p = 0.11 t = 18 p = 0.59 
500   t = 21 p = 0.86 t = 22 p = 0.95 
600    t = 14 p = 0.31 

Picinguaba     
300 t = 3 p = 0.04 t = 12 p = 0.40 t = 1p = 0.03  
400  t = 17 p = 0.89 t = 6 p = 0.18  
500   t = 6 p = 0.18  
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Figura 5. Relação entre a variação de massa corporal (massa final – massa 
inicial) e massa corporal por tratamento nas populações de T. taophora. A – D) 
Picinguaba. E – I) Ubatuba. Os números no extremo superior direito de cada 
gráfico representa a concentração osmótica da solução experimental. Dos 9 
testes, 4 mostraram relação linear significativa. 
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Nas comparações pareadas entre as populações, desde 300 até 600 

mOsm, em 3 dos 4 casos a perda de água foi maior em Picinguaba do que em 

Ubatuba sem ser estatisticamente significativas, sendo marginalmente não 

significativa em 300 e 400 mOsm (300: t = 2.01, p = 0.06; 400: t = 1.99, p = 

0.06, Tabela 2). A porcentagem de perda de água no limite tolerado foi similar 

entre as populações (media ± SD, Picinguaba: 8.57% ± 5.43, Ubatuba: 8.64% ± 

5.75).  

 

Tabela 2. Parâmetros da variação de massa (g/cm2) e cv (coeficiente de variação) 
exibidas pelas populações de T. taophora de Ubatuba e Picinguaba, frente à 
exposição das soluções. Comparações pareadas entre as populações. Test de t, p < 
0.05*. 
Concentração 
externa (mOsm) 300 400 500 600 700 

Ubatuba      
Média -0.023 -0.040 -0.072 -0.078 -0.056 

SD 0.024 0.032 0.036 0.054 0.057 
CV 107.1 78.8 49.4 68.8 103.1 

Picinguaba      
Média -0.043 -0.073 -0.064 -0.106  

SD 0.019 0.043 0.070 0.042  
CV 44.0 58.1 110.1 39.4  

 
     

Test de t t = 2.01 
p = 0.06 

t = 1.99 
p = 0.06 

t = - 0.46 
p = 0.65 

t = 1.11 
p = 0.28  

 

 

 

Concentração plasmática e osmólitos: Em Picinguaba houve efeito dos 

tratamentos sobre a concentração osmótica do plasma (tratamentos: campo, 

controle, 300 e 400; gl = 3, F = 3.76, p = 0.02; Figura 6A), porém, não houve 

diferenças significativas entre os grupos (Tabela 3). No caso de Ubatuba houve 

efeito dos tratamentos (K-W H(3, n = 100) =18.13, p = 0.00) sem diferenças 

significativas entre grupos (Tabela 3; Figura 6A).  
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Tabela 3. Valores de p das comparações pareadas da concentração osmótica 
do plasma entre os grupos (campo, controle, submetidos a 300 e 400 mOsm) por 
população de T. taophora (Ubatuba e Picinguaba). No caso de Ubatuba, p < 0.01*. 
No caso de Picinguaba, p < 0.05*. 
mOsm 
 Controle 300 400 

Ubatuba     
Campo p = 0.04 p = 0.31 p = 0.06 

Controle  p = 0.02 p = 0.01 
300   p = 0.29 

Picinguaba    campo p = 0.56 p = 0.07 p = 0.31 
controle  p = 0.52 p = 0.80 

300   p = 1.0 
 

 

Em Ubatuba a concentração de Na+ não apresentou diferenças 

significativa entre os grupos com valores médios muito similares entre cada um 

dos tratamentos (K-W H (3, n = 33) = 0.55 p = 0.91, Tabela 4, Figura 6B). Em 

Picinguaba a concentração de Na+ mostrou valores mais altos nos tratamentos 

de 300 e 400 mOsm frente aos dados do campo e controle, porém, as 

diferenças não foram significativas (K-W H (3, n = 28) = 6.71, p = 0.08; Tabela 4; 

Figura 6B). Também não foram significativamente diferentes a concentração de 

Cl- entre os grupos de Picinguaba (gl = 3, F = 1.94, p = 0.14; Tabela 5; Figura 

6C). Ao contrário, os grupos de Ubatuba mostraram diferenças significativas 

(K-W H (3, n = 83) = 9.59 p = 0.02, Tabela 5, Figura 6A), sendo a diferença mais 

importante encontrada entre o grupo controle e o grupo submetido a 400 

mOsm (U = 26 p = 0.00). A ureia não mostrou diferenças entre os grupos em 

nenhuma das populações (Picinguaba: gl = 2, F = 1.61, p = 0.22; Ubatuba: K-W 

H (2, n = 45) = 3.05, p = 0.22; Tabela 6; Figura 6D) e na maior concentração, 400 

mOsm, diminuiu nas duas populações. 
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Tabela 4. Valores de p das comparações pareadas da concentração do Na+ 
no plasma entre os grupos (campo, controle, submetidos a 300 e 400 mOsm) 

por população de T. taophora (Ubatuba e Picinguaba). U-MW, p < 0.01*. 
Na+ 

 Controle 300 400 

Ubatuba    
Campo 0.56 0.52 0.59 

Controle  0.91 0.08 
300   0.83 

Picinguaba    
Campo 0.63 0.09 0.03 

Controle  0.24 0.06 
300   0.26 

 

 

Tabela 5 . Valores de p das comparações pareadas da concentração do Cl- no 
plasma entre os grupos (campo, controle, submetidos a 300 e 400 mOsm) por 
população de T. taophora (Ubatuba e Picinguaba). U-MW, p < 0.01*. 
Cl- 
 Controle 300 400 

Ubatuba    
Campo 0.03 0.71 0.08 

Controle  0.13 0.00 
300   0.16 

Picinguaba    
Campo 0.50 0.01 0.14 

Controle  0.10 0.25 
300   0.85 

 

 

Tabela 6. Valores de p das comparações pareadas da concentração da 
ureia no plasma entre os grupos (controle e submetidos a 300 e 400 mOsm) 
por população de T. taophora (Ubatuba e Picinguaba).U-MW, p < 0.02*. 
Ureia 
 300 400 

Ubatuba   
controle 0.74 0.15 

300  0.11 
Picinguaba   

controle 0.37 0.36 
300  0.06 
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Figura 6. Concentração osmótica do plasma e de osmólitos (Na, Cl- e ureia) 
por tratamento e por população de T taophora. Amostras coletadas no campo: 
campo, grupo controle: C, grupo submetido a 300 mOsm: 300, grupo 
submetido a 400 mOsm: 400. Picinguaba: P (verde), Ubatuba: U (celeste). 
Diferenças significativas entre campo P e campo U na concentração plasmática 
(mOsm) e entre C U vs 400 U (A).  
 
 

As comparações dos osmólitos entre os indivíduos de T. taophora de 

Picinguaba e Ubatuba não mostraram diferenças estatísticas significativas 

(Tabela 7). Marginalmente significativo foi o resultado observado para o Cl- das 

amostras tomadas no campo (p = 0.07) sendo maior para Ubatuba. Apesar de 

não serem estatisticamente diferentes a concentração de ureia sempre foi 

maior na população de Ubatuba. Os valores de concentração plasmática foram 
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mais variáveis em Picinguaba do que em Ubatuba, exceto no tratamento de 

400 mOsm onde os coeficientes de variação foram muito similares (Tabela 7). 

Em relação aos osmólitos os coeficientes de variação estão na grande maioria 

com valores elevados, superiores a 20%. 

 

 

 

Tabela 7. Concentração osmótica do plasma (mOsm) e dos osmólitos no plasma (Na+, Cl- 
e ureia), das amostras do campo e dos grupos experimentais (campo, controle, 300 mOsm e 
400 mOsm) das populações de T. taophora (Picinguaba e Ubatuba). Parâmetros: média e sd, 
e coeficiente de variação (cv) dos grupos. n: número de animais. Comparação entre 
Picinguaba e Ubatuba, teste de t e U MW. p< 0.05*. 

 Picinguaba    Ubatuba     

 n média sd cv n média sd cv Test 
mOsm          

campo 26 232.9 38.3 16.4 53 254.1 15.7 6.2 U= 258.0  
p = 0.00* 

controle 15 249.6 32.9 13.2 18 244.9 14.9 6.1 t = 0.54  
p = 0.60 

300 11 270.1 30.8 11.4 18 269.5 18.6 6.9 U = 81.0  
p = 0.42 

400 6 267.9 28.9 10.8 11 273.5 27.9 10.2 t = - 0.38  
p = 0.71 

Na+ (mM)          

campo 7 103.6 18.4 17.8 8 121.2 28.3 23.3 t = - 1.40  
p = 0.18 

controle 9 98.1 44.4 45.3 9 142.3 61.4 43.1 t = - 1.75  
p = 0.10 

300 6 122.5 14.9 12.2 6 129.1 31.0 24.0 t = - 0.47  
p = 0.65 

400 6 146.0 46.2 31.6 11 126.7 22.6 17.8 t = 1.13  
p = 0.28 

Cl- (mM)          

campo 17 78.4 17.7 22.6 38 108.1 69.7 64.5 U = 223.5  
p =0.07 

controle 14 87.4 34.8 39.8 16 77.8 10.7 13.8 t = 1.05  
p = 0.30 

300 12 102.0 29.5 28.9 18 92.8 27.7 29.8 t = 0.87  
p = 0.39 

400 6 96.7 25.7 26.6 11 104.0 22.9 22.1 t = - 0.60  
p = 0.56 

Ureia (mg/dL)          

controle 13 8.4 4.8 57.1 16 26.0 27.2 104.6 U = 65.0  
p = 0.09 

300 12 10.3 5.2 50.5 18 33.9 38.1 112.4 U = 79.5  
p = 0.23 

400 6 6.1 2.5 41.0 11 8.6 4.6 53.5 
t = - 1.27 p = 

0.22 
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IV.DISCUSSÃO  

Na situação de amostragem pós coleta no campo, a concentração 

osmótica do plasma foi maior nos espécimenes de Ubatuba do que nos de 

Picinguaba, um achado congruente com as características do ambiente que as 

populações ocupam. Consistente com isto, os indivíduos de Ubatuba 

apresentaram maior tolerância à salinidade do que os de Picinguaba. Com o 

aumento da concentração osmótica externa a perda de água nos indivíduos de 

Picinguaba foi maior no começo do gradiente do que nos de Ubatuba. Não 

houve diferenças significativas na concentração dos osmólitos entre os 

indivíduos de cada uma das populações.   

A associação entre a tolerância à salinidade e as características dos 

ambientes encontrada no presente trabalho é consistente com os resultados 

dos trabalhos que compararam a tolerância à salinidade em anuros frente a 

exposições continuas de longo prazo (CHRISTMAN, 1974; GOMEZ-MESTRE & 

TEJEDO, 2003). A maior tolerância não esteve acompanhada de uma menor 

porcentagem de perda de água por parte dos exemplares de Ubatuba, mas o 

comportamento frente ao gradiente crescente de concentração externa foi 

diferente entre as populações. Portanto, mesmo se nas duas populações o 

efeito das concentrações hiperosmóticas externas promoveram a perda de 

água corporal, o efeito do gradiente nessa perda foi maior nos espécimenes de 

Ubatuba. Esses indivíduos exibiram diferenças na perda de água entre os 

tratamentos de gradiente, o que contrastou com os de Picinguaba, já que nesta 

população a diferença entre os tratamentos não foi significativa. Mesmo sendo 

marginalmente não significativa a diferença entre as populações observada 

para as primeiras concentrações (300 e 400 mOsm) pode ter embasamento 

fisiológico. No geral, a queda na massa corporal foi maior nos indivíduos de 

Picinguaba do que nos de Ubatuba, sugerindo um impacto maior das soluções 

hiperosmóticas sobre os indivíduos de Picinguaba.  

Por outro lado, a relação entre o limite tolerado e perda de água não 

indica necessariamente uma relação causal entre essas duas variáveis. A 

porcentagem perdida não superou o 10% da massa original, portanto, não 
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parece presentar um risco já que os anfíbios são capazes de tolerar perdas de 

40 e em alguns casos até o 50% da massa corpórea, sendo dos vertebrados 

com maior tolerância à desidratação (HILLMAN et al., 2009). Consistente com a 

possibilidade de que esse nível de perda não seja, necessariamente, a causa 

da intolerância, encontramos protocolos experimentais que promovem a perda 

de 20% da massa por desidratação através da exposição de indivíduos em um 

túnel de vento com o objetivo de promover o comportamento de hidratação por 

parte dos animais (TITON et al., 2010). A tolerância deveria incluir a capacidade 

de lidar com a variação da concentração dos íons, essa capacidade seria mais 

limitada nos indivíduos de Picinguaba e, por isso, o limite tolerado se 

manifestaria antes, ou seja, a uma concentração externa menor. Isto é, 

congruente com as espécies mais tolerantes, que exibem maior concentração 

osmótica frente à exposição de soluções hiperosmóticas (KATZ, 1989). Nossos 

resultados frente aos tratamentos controle, 300 e 400 mOsm não exibiram 

diferenças entre as populações, ou seja, que frente a condições similares 

mostraram médias similares. Estas similaridades na concentração plasmática 

sugerem que a diferença na tolerância poderia responder ao impacto dos níveis 

de osmólitos sobre os indivíduos e aos ajustes frente a esses osmólitos.  

Os indivíduos de Ubatuba apresentaram concentração plasmática de 

amostras coletadas no campo maior do que os de Picinguaba e não diferente à 

exibida pelo grupo G300, sugerindo que para os indivíduos de Ubatuba é 

habitual lidar com essa concentração osmótica que envolve maior carga de 

íons. Considerando a perda de água mais gradativa, se considerarmos o 

gradiente osmótico das soluções experimentais (desde 300 até 700 mOsm), 

nos indivíduos de Ubatuba, junto com a maior concentração plasmática destes 

indivíduos no campo, sugere uma similaridade com os resultados obtidos por 

DEGANI (1981). Este autor reporta taxa mais baixa na perda de água para as 

populações de ambiente árido e maior tolerância à salinidade do que a 

população de ambiente úmido. Isto estaria indicando algum tipo de relação 

entre a taxa de perda de água e a tolerância ao incremento de íons. Seja por 

desidratação e/ou pelos altos níveis de íons, os ambientes áridos como o 

reportado por Degani e o ambiente costeiro, neste caso, acabariam 

promovendo a ocorrência de indivíduos mais tolerantes ao incremento de 

osmólitos.  
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Os dados indicam que existe importante variação fisiológica entre os 

indivíduos, expressado na elevada variação entre tratamentos em cada 

população e entre populações na concentração dos osmólitos. Apesar disto, 

vemos que Ubatuba apresenta maior concentração de íons das amostras 

tomadas no campo do que nas de Picinguaba, sendo consistente com a 

diferença da concentração osmótica do plasma que foram estatisticamente 

diferentes. De forma geral, parece que os indivíduos de Picinguaba respondem 

com mais intensidade do que os de Ubatuba ao incremento de concentração 

externa no que se refere aos íons. Por exemplo, no caso do Na+ houve menos 

variação nos tratamentos em Ubatuba do que em Picinguaba e aqueles 

indivíduos também não mostraram uma tendência crescente frente ao 

incremento da concentração externa, como se observa em Picinguaba. Talvez 

este fenômeno esteja nos indicando diferença na atividade da enzima Na+/K- 

ATPase. Variações na atividade desta enzima, relacionadas com processos de 

aclimatação a soluções hiperosmóticas, são reportadas para Xenopus laevis e 

girinos de Fejervarya limnocharis, incrementando a atividade com o aumento 

da concentração externa (Chasioti & kelly 2009, Wu et al. 2014). Lembrando 

que X. laevis é uma espécie com elevada tolerância à salinidade e que F. 

limnocharis ocupa corpos de água na região costeira marinha sofrendo a 

incidência do mar. Em outros organismos encontramos diferenças nas 

tolerâncias, como no copépode Eurytemora affinis, as populações que 

enfrentam elevada salinidade ambiental e são mais tolerantes exibem maior a 

atividade da bomba Na+/K- ATPase (LEE et al., 2011). Portanto, diferenças na 

atividade da Na+/K- ATPase, em resposta à exposição do gradiente, poderiam 

explicar as diferenças na tolerância. O incremento da Na+/K- ATPase poderia 

ser maior durante o processo de exposição ao gradiente ou constitutivamente 

ser maior nos indivíduos de Ubatuba. A maior tolerância aos íons por parte dos 

indivíduos de Ubatuba poderia também ser proposta observando que a 

concentração do Cl- desta população no campo foi maior do que nos 

tratamentos experimentais, ao contrário do que acontece nos indivíduos de 

Picinguaba onde a concentração no campo foi a menor.  

Outro fator que envolve tanto a permeabilidade à água quanto o fluxo de 

íons são as uniões estreitas entre as células, este tipo de estruturas modifica a 

permeabilidade celular. Neste sentido, CHASIOTI e KELLY (2009) observaram em 
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X. laevis que a expressão das uniões estreitas entre as células em tecidos de 

distintos órgãos pode mudar com o incremento da concentração osmótica 

externa, por exemplo, aumentando no reto e rins e diminuindo na bexiga 

urinária. Diferenças na quantidade e distribuição destas estruturas poderiam 

incidir na perda de água e no fluxo de íons com o meio (CHASIOTI & KELLY, 

2008).  

Em relação à ureia, também não foi possível achar diferenças 

estatisticamente significativas, mas se aqui destaca a imensa variação em cada 

tratamento, sendo muito maior nos indivíduos de Ubatuba que também 

apresentou valores superiores aos de Picinguaba. No caso da exposição a 400 

mOsm a concentração de ureia diminuiu, provavelmente a exposição de uma 

hora tenha sido muito pouco tempo para promover algum tipo de resposta. Por 

outro lado, dada essa variação, alguns indivíduos de Ubatuba apresentaram 

valores muito maiores do que Picinguaba. Associada a esta diferença poderia 

estar envolvida a presença de alguns osmólitos compatíveis que permitam 

compensar o efeito negativo da ureia, assim como, a elevada concentração dos 

íons em alguns dos indivíduos. Outro fator que poderia incidir na diferença na 

tolerância é a expressão de chaperonas. Estas proteínas, que estão presentes 

nas células e contribuem na estabilização das proteínas, são expressas em 

maior quantidade frente a presença de fatores estressantes (BHAGWAT & APTE, 

1989; PETRONINI et al., 1993; WANG et al., 1993; HEIKKILA, 2010). Portanto, não 

deveríamos descartar a expressão de chaperonas constitutivamente maior ou 

uma capacidade de expressar mais chaperonas frente ao estresse osmótico 

em Ubatuba do que em Picinguaba. 

Em resumo, os indivíduos de Ubatuba apresentaram maior tolerância 

osmótica do que os de Picinguaba. Essa diferença é consistente com a 

concentração plasmática exibida pelos animais no campo e as características 

ambientais de maior salinidade em Ubatuba. A maior tolerância parece 

envolver a perda de água corporal mais gradativa nos indivíduos de Ubatuba 

considerando o gradiente osmótico experimental, sugerindo uma taxa menor de 

perda, e a ausência de diferenças importantes entre a concentração dos 

osmólitos poderia incluir aspectos que promovam a maior tolerância frente a 

esse osmólitos. 
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Efeito do ambiente costeiro marinho sobre a 
resistência cutânea e taxa de perda de água em 

Thoropa taophora (Anura, Cycloramphidae) na Mata 
Atlântica do Brasil 
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RESUMO 

 A pele dos anfíbios é extremadamente permeável, e um número elevado 

de espécies tem resistência cutânea (Rc) similar à superfície de água livre. As 

espécies que exibem elevada resistência cutânea estão submetidas a 

ambientes ou presentam hábitos de vida que promovem a perda de água 

através de pele por evaporação. Ao mesmo tempo, as medidas de resistência 

têm sido tomadas em uma grande variedade de ambientes, mas estando quase 

não representados os ambientes costeiros marinhos. Este ambiente, devido à 

elevada salinidade ambiental e a exposição de ventos que vem do mar 

promoveria a perda de água por evaporação. Também são pouco frequentes 

comparações entre populações que sugiram a possibilidade de ajustes 

fisiológica através da variação da Rc frente à variação ambiental nessa escala 

de análise. Thoropa taophora apresenta populações que ocupam os costões 

rochosos da praia e outras em regiões afastadas da costa no Estado de São 

Paulo. Comparamos duas populações, uma costeira (Ubatuba) e outra não 

costeira (Picinguaba) para detectar se há variação entre elas na Rc e nas taxas 

de desidratação. Não achamos diferenças entre as populações na Rc 

(Picinguaba: 2.25 ± 0.25 s/cm, Ubatuba: 1.8 ± 0.89 s/cm) e os valores obtidos 

estão dentro da faixa de valores mais frequentemente reportados na literatura. 

Por outro lado, a taxa de perda de água foi maior nos indivíduos da população 

de Picinguaba do que os de Ubatuba. Estes resultados indicariam que o 

ambiente costeiro marinho não promove um aumento da Rc o que seria 

esperado em indivíduos que estariam expostos a altos riscos de desidratação. 

Por outro lado, a menor taxa de desidratação encontrado nos indivíduos de 
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Ubatuba é congruente com as características do ambiente costeiro marinho 

que promove a perda de água por evaporação, sendo este um atributo que 

participaria no ajuste dos indivíduos às condições ambientais.  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 The skin of amphibians is extremely permeable, and a large number of 

species have a similar skin resistance to the free-water surface. The species 

that exhibit high resistance skin are subjected to environments, or present 

lifestyle habits that promote water loss by evaporation. Whereas skin resistance 

has been measured in a variety of environments, marine coastal populations 

have been almost neglected. The high environmental salinity and constant 

winds typical of this environment promote water loss by evaporation. Few 

comparative studies indicate physiological adjustments associated with skin 

resistance in different environments. We compared skin resistance and 

dehydration rate of a marine coastal population (Ubatuba) and an inland 

population (Picinguaba) of Thoropa taophora in the state of São Paulo, Brasil. 

We found differences in the skin resistance between the populations 

(Picinguaba: 2:25 ± 0:25 s / cm, Ubatuba: 1.8 ± 0.89 s / cm); values that within 

the limits reported for other species. On the other hand, the rate of water loss 

was higher in Picinguaba than in Ubatuba. These results indicated that the 

coastal marine environments do not promote an increase skin resistance as 

previously expected. On the other hand, the lower dehydration rate found in 

individuals of Ubatuba is consistent with the characteristics of the coastal 

marine environment, which, as an attribute that participate in adjustment of 

individuals to environmental conditions, promotes the loss of water by 

evaporation. 
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I. INTRODUÇÃO 

 A pele dos anfíbios participa na troca gasosa e na osmorregulação, 

estas funções fisiológicas implicam uma alta permeabilidade da pele e, 

portanto, de uma baixa resistência cutânea com valores em várias espécies 

não diferentes à exibida por uma superfície de água livre (HILLMAN, et al., 2009). 

Dada a baixa resistência cutânea nos anfíbios o risco dos efeitos negativos da 

perda de água é elevado já que aumenta o risco de desidratação, esse risco 

envolve, por exemplo, a diminuição do fluxo sanguíneo e, portanto, a 

capacidade aeróbica (HILLMAN, et al., 2000), o aumento da concentração 

osmótica afetando a transmissão nervosa (HILLMAN, 1988) e diminuição do 

desempenho locomotor (TITON et al., 2010, PRATES et al., 2013). O risco de 

desidratação pode variar segundo os hábitos das espécies e/ou do ambiente 

que ocupam, espécies terrestres e arborícolas que ocupam ambientes áridos 

ou expostas aos ventos enfrentariam maior risco na perda de água do que as 

espécies aquáticas. Esta ideia explicaria parte da variação na resistência 

cutânea entre as espécies (Introdução Tabela2). Neste sentido, os trabalhos 

que têm abordado o registro da resistência cutânea têm o intuito de comparar e 

associar os valores da resistência e as taxas de desidratação com os hábitos 

ou ambientes que as espécies ocupam. Nestas comparações subjaz a ideia de 

que a resistência cutânea nos anfíbios é um atributo que evoluiu através da 

seleção natural frente às pressões ambientais, essas pressões haveriam dado 

como resultado o aumento da resistência em aquelas espécies que pelo hábito 

ou as características ambientais estão mais expostas à desidratação por 

evaporação. Ou seja, quanto maior risco de desidratação maior deveria ser a 

resistência cutânea. No mesmo sentido, a taxa de perda de água deveria 

mostrar associação entre a susceptibilidade à perda de água e os hábitos ou 

características ambientais que os animais ocupam.  

Os resultados encontrados por Young e colaboradores (2005) são 

consistentes com essa ideia, os autores analisaram 24 espécies de Hylideos 
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australianos e acharam que as espécies arborícolas apresentam maior 

resistência (Rc = 10 – 63 s/cm) comparada com as aquáticas e terrestres (Rc = 

0 – 10 s/cm). Porém, considerando espécies da subfamília Phyllomedusinae 

(família Hylidae) também arborícolas com altas resistências cutâneas, algumas 

espécies de regiões mésicas (Phyllomedusa distincta Rc = 23.04, P. 

tetraploidea Rc = 26.89 s/cm, TITON et al.,   2010) apresentam valores maiores 

do que algumas de ambientes áridos (Pachymedusa dacnicolor Rc = 14, 

Agalychnis annae Rc = 10 s/cm, WYGODA 1984). Estes resultados sugerem o 

efeito do fator histórico (i.e. inércia filogenética) além do fator ecológico sobre a 

resistência cutânea. A taxa de perda de água em Litoria chloris, que ocupa 

ambiente com baixa frequência de chuvas, confirma a hipótese já que 

apresenta menor valor quando comparada com L. xanthomera que ocupa 

ambiente mais chuvoso (BUTTEMER & THOMAS, 2003). Por outro lado, Thorson 

(1955) que analisou espécies de hábitos terrestres (Scaphipus hammondii e 

Bufo boreas) e aquáticos ou semiaquáticos (Rana clamitans, Rana catesbeiana 

e Rana pipiens) não achou a relação esperada entre os valores das taxas de 

perda de água e o hábito. 

Por outro lado, além da variação entre espécies há evidências que 

sugerem plasticidade fenotípica na resistência cutânea. Por exemplo, frente a 

um gradiente de temperatura Buttemer e Thomas (2003) encontraram que por 

encima de 37 ⁰C a resistência cai fortemente em Litoria xanthomera, e em L. 

chloris diminui a partir dos 41 ⁰C. A resistência cutânea em Hyla arborea 

medida a 20 ⁰C (46% UR) e 30 ⁰C (26% UR) foi maior na temperatura mais 

baixa, mas as diferenças não foram estatisticamente significativas (PREST et al., 

1992). Variação da resistência foi avaliada em Hyla regilla e Hyperolius nasutus 

por Withers e colaboradores (1982), neste caso as medidas foram tomadas 

com ar em movimento passando sobre os animais (3 m/min) e com ar parado, 

sendo maior com ar parado (H. regilla 2.0 vs. 15.2 s/cm; H. nasutus 96 vs. 257 

s/cm). Variações em espécies de Litoria mostraram que a resistência é maior 

na estação seca, também não sendo estatisticamente significativas essas 

diferenças (YOUNG et al., 2005). Em comparações entre populações de Litoria 

rubella que ocupam um gradiente de aridez Young e colaboradores (2005) não 

detectaram diferença na Rc, apesar de que Warburg (1967) tinha achado 

menor taxa de desidratação na população que ocupa uma região semiárida 
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comparada com outra que ocupa uma região semitropical. Variação na taxa de 

desidratação também foi encontrada por Canziani e Cannata (1980), os autores 

reportaram menor taxa de desidratação de uma população de ambiente árido 

de Ceratophrys ornata do que uma população de ambiente úmido. Mesmo que 

a variação intraespecífica não é concluinte na sua significância estatística tem 

sido pouco abordada, esta ausência de estudos foi destacada por Lylliwihte 

(2006) sugerindo a necessidade de aprofundar sobre este tópico. No nível 

populacional conhecer se há relação entre os valores que exibe um atributo e 

as características do ambiente permite avaliar a importância desse atributo no 

ajuste dos indivíduos a seu ambiente, assim como a relevância dos fatores 

ambientais na expressão da variação do atributo. Essa relação pode ser o 

resultado tanto da adaptação local quanto da plasticidade do fenótipo.  

Dado o possível valor adaptativo da resistência cutânea nos anfíbios 

aparece como relevante ampliar os registros de medidas em espécies que 

ocupam ambientes pouco abordados. Neste contexto medir a resistência 

cutânea em Thoropa tahophora adquire sentido. Como já foi mencionado há 

várias espécies que ocupam os ambientes costeiros e pouco se sabe como se 

ajustam a este tipo de ambientes, uma das formas possíveis seria 

apresentando resistência cutânea elevada, superior à de uma superfície de 

água livre. Como já temos mencionado o ambiente costeiro facilitaria a perda 

de água através da pele dos animais já seja pela elevada salinidade ambiental 

assim como a exposição aos ventos que vem do mar, lembrando que há 

evidências que mostram que a velocidade do vento em ambientes abertos ou 

borda da floresta é maior do que no interior da floresta (HILLMAN et al., 2009). O 

único antecedente que há na literatura sobre a resistência cutânea de espécies 

que enfrentam variação da salinidade ambiental e que ocupam regiões com 

influência do mar é o reportado para F. cancrivora por Wygoda e colaboradores 

(2011). A espécie mostrou uma resistência cutânea de 0.27 s/cm sendo maior 

do que a exibida por modelos de ágar que representaria a resistência de uma 

superfície de água livre. Por outro lado, T. taophora tem populações que 

ocupam ambientes de cachoeiras rodeadas de floresta e afastadas do mar. 

Este tipo de ambiente não está submetido à elevada salinidade e estaria mais 

protegida da incidência dos ventos o que permite sugerir que esses indivíduos 
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poderiam apresentar menor resistência cutânea e maior taxa de perda de água 

por evaporação do que os expostos à incidência do mar.  

Portanto, dado que a região costeira marinha promoveria perdas 

elevadas de água através da pele, nossa hipótese é que a população costeira 

deveria de apresentar resistência cutânea superior do que a superfície de água 

livre e superior à população não costeira. Do mesmo modo, esperamos que a 

taxa de desidratação seja mais baixa na população costeira do que a não 

costeira. Para ter um indicador da diferença potencial na perda de água por 

evaporação que os ambientes, costeiro e não costeiro, poderiam promover 

sobre os anfíbios expusemos modelos de ágar nos costões rochosos pela 

noite. A variação de massa destes modelos, que é resultado da perda de água, 

é um indicativo de quão propensos seriam os anfíbios à perda de água senão 

apresentassem o comportamento de hidratação. 

 

II. METODOLOGIA 

1. Local de estudo e coleta de animais  

 Nos dias 8-9 de março de 2014 entre as 18hs – 21hs foram coletados 6 

animais da região de Picinguaba, população que ocupa a cachoeira da Escada 

(23° 21' 21.30'' S; 44° 46' 10.20'' W), e durante os dias 26 -27 de março de 

2014 foram coletados 16 animais da região de Ubatuba, população que ocupa 

os costões rochosos da praia Sununga (23° 30' 0.00'' S; 45° 0.7' 59.99'' W). A 

distância entre as localidades não supera os 50 km em linha reta.  

 

2. Modelos de ágar no campo  

 Os modelos de ágar foram colocados nos costões rochosos pela noite e 

medimos a variação de massa desses modelos, para isto os pesamos com 

balança de precisão de 0.01 g quando foram colocados e depois de 12 horas 

quando retirados. Foram confeccionados 9 modelos de ágar a 3%, de massa 

12.8 ± 9.3g SD quando totalmente hidratados, utilizando contramoldes de 

alginato feitos com exemplares vivos de T. tahopora previamente anestesiados. 

Retiramos o excesso de água com papel absorvente previamente a ser 

colocados nos costões. Desses modelos dois foram colocados na região úmida 

e os 7 restantes na porção seca dos costões. Os mesmos modelos foram 
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colocadas uma noite nos costões correspondentes à população de Ubatuba o 

18/11/2014, desde 18 hs até 6hs da manhã seguinte; a noite posterior, 

19/11/2014, foram colocados nos costões ocupados pela população de 

Picinguaba na mesma faixa horária. Durante o dia a condição climática geral 

não mostrou grandes diferenças entre os dois dias nos quais foram colocados 

os modelos (temperatura ambiente durante o dia na faixa de 17 -24 C com uma 

umidade relativa entre 60 – 70 %). Portanto, pelo menos durante esses dois 

dias as condições climáticas gerais não mostraram grandes diferenças. Dado 

que unicamente foram tomados dados de uma noite em cada localidade é difícil 

generalizar os resultados, igualmente são indicativos de diferenças na 

incidência destes ambientes sobre a variação de água nos modelos de ágar e, 

portanto, sobre os anfíbios aí presentes. 

 

3. Condições de Manutenção em Laboratório  

 Os animais permaneceram em uma sala com fotoperíodo controlado 

13hs luz – 11hs escuro a 22 – 25 ºC e umidade relativa de 50 – 60%. Cada 

animal permaneceu individualmente em uma caixa de plástico de 17 x 18 x 26 

cm (altura x profundidade x largura) com folhas de plástico como refúgio; 

alimentamos aos animais unicamente uma vez durante a primeira semana de 

arribo ao laboratório, deixando dois dias sem alimentar prévio a registrar as 

medidas de resistência que foram tomadas entre o 5 e 7 dia. Durante a 

estância no laboratório os animais tiveram água doce ad libitum (água da 

torneira) em um copo de plástico e a alimentação foi com baratas de cativeiro, 

Nauphoeta cinerea.  

 

4.  Medidas de resistência cutânea 

 Uma hora antes de começar a registrar as medidas para o cálculo da 

resistência os animais já estavam na sala onde seriam tomados os dados, a 

sala tem condições de temperatura e umidade relativa controlada (22 ± 2°C e 

45 ± 5%). Posteriormente a essa hora de habituação à sala, esvaziamos a 

água da bexiga dos animais, pesamos com balança de precisão 0.01 g e os 

colocamos dentro de uma câmara de acrílico de 700 cm3, com entrada e saída 

de ar.  Também foram pesados os modelos de ágar antes de serem colocados 
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na câmara de acrílico. Estes modelos, ao igual dos colocados no campo, foram 

elaborados com contramoldes construídos com animais vivos de T. taophora 

de forma que os tamanhos e forma fossem similares.  

 Para realizar as medidas de resistência se utilizou um sistema de fluxo 

aberto com fluxo de ar positivo de 7 cm3/seg (velocidade 35 cm/seg). Esse 

fluxo é gerado por uma bomba associada a um tubo com sílica gel, 

minimizando a umidade relativa que neste caso foi entre 10 – 14%, que é 

conectado a um direcionador de fluxo de 8 saídas (RM8 – Intelligent Multiplexer 

– Sable System). As saídas desse direcionador vão para as câmaras, estas 

têm saídas que voltam para o direcionador com a informação da densidade de 

vapor de água na câmara. A informação do direcionador que corresponde a 

cada câmara é analisada através de um analisador de vapor de água (RH – 

300 RH/Dewpoint Analyzer – Sable Systems). Um sistema de interfase 

acoplado (UI-2 Data Acquisition Interface – Sable System) permite registros 

contínuos. Neste sistema são adquiridos registros da câmara com animal e 

câmara com modelo de ágar. Depois de finalizar os registros os animais e 

modelos de ágar foram retirados das câmaras e a temperatura da superfície do 

animal e modelo de ágar foi medida com termómetro infravermelho digital (TI-

86, Instrutherm).  

 A resistência à perda de água está composta por duas resistências, a 

cutânea e a resistência da camada superficial de ar que rodeia ao animal. A 

perda de água envolvida nas medidas de resistências cutânea inclui a perda 

através da pele e pulmões, neste tipo de medidas há evidências que indicam 

que a incidência da perda através dos pulmões é relativamente insignificante 

(WYGODA, 1984).   

 

A resistência cutânea se calcula através desta fórmula:  

 

Rc = Rt – Rb  

 

Rc: resistência cutânea. 

Rt: resistência total. 

Rb: resistência da camada superficial acima da pele.  
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 A Rt pode ser do animal ou do modelo de ágar e é obtida através da 

informação da câmara onde estes se encontram. Rc do modelo de ágar é zero 

porque as taxas de perda de água são equivalentes a uma superfície de água 

livre, então para o caso do ágar Rt = Rb. Então substituímos o valor de Rb da 

câmara do modelo de ágar na fórmula para o cálculo da Rc do animal. As 

resistências (s/cm) são calculadas com a seguinte fórmula: 

 

R = (DAs – DAa)/TDse  

 

DAs: densidade de vapor de água saturado na superfície (obtido de 

http://www.efunda.com/materials/water/steamtable_sat.cfm). 

DAa: densidade de vapor de água absoluta (ug*cm-3) da câmara do animal ou 

da câmara do modelo de ágar, registro tomado pelo analisador do vapor de 

água. 

TDse: taxa de desidratação corregida pela superfície exposta. Se assume 

superfície de exposição 2/3 do total (WITHERS et al., 1982) e a superfície 

estima-se através da equação do trabalho de McClanahan e Baldwin (1969) 

TDse = (DAa * Fluxo) / (2/3 * 9.9massa0.56) 

Fluxo: 7 cm3/seg.  

 

5. Análise de dados  

 Através de test de t, ou seu análogo não paramétrico, comparamos a 

massa dos modelos entre os dois ambientes, estabelecemos se houve 

diferenças entre a resistência dos modelos e os animais e a diferença da 

resistência cutânea entre as populações. Como a taxa de perda de água variou 

linearmente com a superfície realizamos análise de covariância para avaliar as 

diferenças entre as populações, preferimos à ancova em local de comparar 

através do cociente entre a taxa de perda e a superfície (taxa/superfície) 

porque permite diminuir o efeito de confusão do tamanho corporal de melhor 

forma (PACKARD & BOARDAM, 1990). Também mostramos os resultados das 

comparações da taxa de perda de água corrigida pela superfície através do 

cociente (taxa/superfície) entre as variáveis já que essa comparação 

predomina na literatura.  Nível de significância é p < 0.05. Para as análises 

estadísticas usamos STATISTICA 6.0 e R. 
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III. RESULTADOS 

1. Modelos de ágar no campo 

 Não houve diferenças na massa dos modelos entre os ambientes no 

momento de ser colocados às 18hs (média ± SD; n = 9, Picinguaba: massa 

inicial = 12.31 g ± 9.51, Ubatuba: massa inicial = 12.80 g ± 9.32, t = 1.51, p = 

0.17). Portanto, a hidratação dos modelos no momento de serem expostos foi o 

mesmo. A partir de aí, as diferenças encontradas na variação da massa 

responderam ao ambiente sendo maior a perda nos modelos colocados em 

Ubatuba (n = 9, Picinguaba: = 1.38 x 10-3 ± 9.44 x 10-4 g/min; Ubatuba: = 3.01 x 

10-3 ± 4.86 x 10-3 g/min, t = -3.5, p = 0.01). 

 

2. Resistência cutânea de T. taophora  

 A resistência total dos indivíduos de Picinguaba (media± SD s/cm; 

animais 2.93 ± 0.55, ágar: 0.70 ± 0.40) e os de Ubatuba (animais: 3.10 ± 1.00, 

ágar: 1.30 ± 0.46) apresentaram maiores resistências totais do que a 

resistência do modelo de ágar (Picinguaba: M-W U = 0.0, p = 0.00, Ubatuba: U 

= 11.0 p = 0.00). Não houve diferença na massa entre os indivíduos de 

Picinguaba e de Ubatuba (média ± SD, Picinguaba: n = 6 20.1 ± 9.6 g, 

Ubatuba: n = 16 14.8 g ± 6.7 g, t = 1.48, p = 0.16). Não houve diferença 

significativa na resistência cutânea entre as populações (Picinguaba: n = 6, 

2.25 ± 0.25, Ubatuba: n = 16, 1.8 ± 0.89, M-W U = 27 p = 0.12). A resistência 

cutânea não esteve relacionada linearmente com a massa corporal em 

nenhuma das duas populações (Picinguaba: R2 = 0.10 p = 0.54, Ubatuba: R2 = 

0.03 p = 0.55, Fig. 1).  
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Figura 1. Resistência cutânea em função da massa corporal de indivíduos de 
T. taophora. A) Picinguaba. B) Ubatuba. 
 

 

Através de análises de covariância observamos diferenças nas taxas de perda 

de água entre as populações, sendo maior a perda na população de 

Picinguaba (Figura 2, Tabela 1). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Taxa de perda de agua em função da área de superfície dos 
indivíduos T. taophora de Picinguaba e de Ubatuba. Picinguaba: linha cinza e 
círculos, Ubatuba: linha preta e quadrados. 
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Tabela 1. Comparação da taxa de perda de água entre 
as populações de indivíduos de T. taophora com a 
superfície como co-variável.  

Resposta = Taxa de perda de 
água 

Gl F p 

População 1 7.68 0.01 

Massa 1 20.43 0.00 

População x Massa 1 0.02 0.89 

 

 

 Dado que na literatura se compara a taxa de perda entre as espécies e 

populações através do cociente (taxa/superfície) comparamos esses valores 

entre as populações e ao contrário da ancova encontramos ausência de 

diferença (media± SD, ug/cm2*s, Picinguaba: n = 6, 1.86 ± 0.18, Ubatuba: n = 

16, 2.82 ± 3.45 M-W U = 37.5, p = 0.44). Esta medida (taxa/ superfície) 

apresentou relação linear negativa com a massa corporal na população de 

Picinguaba, não havendo relação linear nos indivíduos de Ubatuba (Fig. 3). No 

caso de Ubatuba, na figura 3B, observa-se um valor de taxa de perda de água 

específica muito por encima dos outros valores (15.68 ug/cm2*s), eliminando o 

ponto e refazendo os cálculos não muda o resultado geral, ou seja, não há 

relação linear entre as variáveis (R2 = 0.12 p = 0.20). 
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Figura 3. Taxa de perda de água corregida pela superfície (taxa/superfície) em 
função da massa corporal de indivíduos de T. taophora. A) Picinguaba. B) 
Ubatuba. 
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IV. DISCUSSÃO 
 A resistência cutânea (Rc) das duas populações de T. taophora foram 

maiores do que as dos modelos de ágar sugerindo certo grau de 

impermeabilização. Porém, os valores (Picinguaba = 2.25, Ubatuba = 1.8 s/cm) 

estão dentro dos mais frequente na literatura (Fig. 4) o que sugere que não 

haveria nenhuma modificação extraordinária que esteja associada com uma 

diminuição na perda de água por evaporação no ambiente costeiro marinho. 

Além disso, não detectamos diferenças entre as populações. Porém, quando 

analisamos os dados através da ancova a taxa de desidratação foi maior nos 

indivíduos de Picinguaba do que nos de Ubatuba. A menor taxa de 

desidratação em Ubatuba é consistente com a hipótese de diminuição da perda 

de água frente a um ambiente que facilita essa perda e que por suas 

características poderia incrementar o risco de desidratação comparado com um 

ambiente de floresta. A menor taxa de desidratação em ambientes que facilitam 

a perda de água por evaporação por elevadas temperaturas e/ou aridez 

ambiental a encontramos em algumas espécies de anfíbios (CANZIANI & 

CANNATA, 1980, BUTTEMER & THOMAS, 2003), répteis (DML’EL et al., 1997), aves 

(TIELEMAN et al.,  2002) e insetos (ROURKE, 2000). Vale a pena mencionar que 

do ponto de vista do equilíbrio hídrico se as taxas de desidratação tivessem 

sido iguais entre os indivíduos de Picinguaba e Ubatuba, e se o ambiente 

costeiro apresentasse características que promovam a desidratação, as 

diferenças que poderíamos encontrar entre os animais associados a cada uma 

destas populações estariam na captura da água. Ou seja, no ambiente que 

promovesse maior desidratação esperaríamos via fisiologia e/ou 

comportamento maior taxa na captação de água do que no ambiente 

potencialmente menos desidratantes.  
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Figura 4. Distribuição de valores da resistência cutânea realizada com valores 
tomados da literatura. Quando houve mais de um dado para a mesma espécie 
foi usado o valor médio desses valores. Tabela de valores no apêndice 1. 
 

 

 A pesar de não saber se as diferenças encontradas respondem a 

adaptação ou plasticidade, há algumas evidências que apoiam a plasticidade 

nas taxas de desidratação. Por exemplo, Warburg (1967) submeteu a 

espécimenes de Litoria caerulea, L. rubella e Cyclorana sp. em condições de 

baixa umidade no laboratório. O autor encontrou que a taxa de desidratação 

diminuiu com o passar do tempo, mostrando menor taxa no terceiro dia de 

registro do que no primeiro. Resultados similares foram obtidos por Kattan e 

Lillywhite (1989) para o réptil Anolis carolinenesis, os autores mantiveram os 

animais em diferentes condições e observaram que os mantidos com menor 

umidade e menor disponibilidade de água apresentaram menores taxas de 

desidratação dos que foram mantidos em ambiente úmido e com 

disponibilidade de água. Além disso, os autores mostram que essa variação 

esteve associada com uma maior quantidade de lipídeos na pele, esse 

incremento se gerou durante os 20 dias de aclimatação no laboratório. Em 
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relação com o mecanismo associado a diferenças nas taxas, Rourke (2000) 

reportou que a variação na taxa de desidratação do gafanhoto (Melanoplus 

sanguinipes), relacionada com as condições ambientais na natureza, esteve 

associada com a quantidade de lipídeos presente na cutícula. A diferença 

encontrada entre os indivíduos de Picinguaba e de Ubatuba poderiam envolver 

aspectos relacionados com os lipídeos da pele, já que nos anfíbios também 

são uma barreira importante na diminuição da perda de água por evaporação 

(LILLYWHITE, 2006). Por outro lado, os estudos relacionados com a passagem 

de água e solutos têm se concentrado na via transcelular, mas a via paracelular 

tem grande importância. As uniões estreitas estão presentes em epitélios de 

diferentes órgãos e estão compostas por proteínas de membrana e complexos 

de proteínas citosólicas que estão formando como um selo semipermeável 

entre células para água e solutos (FURUSE et al.,  2002, CHASIOTIS & KELLY, 

2008). Por isto, a variação na distribuição e quantidade das uniões estreitas 

entre as células poderia ter um efeito na permeabilidade da pele.  

 A pesar de que não houve diferenças na resistência cutânea entre as 

populações se as encontramos na taxa de desidratação. Resultado similar foi 

reportado por Buttemer e Thomas (2003), os autores não detectaram 

diferenças na resistência cutânea na faixa de temperaturas de 25 – 35⁰C entre 

Litoria xanthomera e L. chloris, mas L. xanthomera mostrou maior taxa de 

desidratação do que L. chloris. Dado que o cálculo da resistência envolve a 

taxa de desidratação o resultado esperado seria encontrar uma consistência 

entre esses valores, ou seja, a menor taxa de desidratação maior resistência, 

mas os autores não discutiram esse resultado. Como o cálculo da resistência 

tem vários componentes, talvez o erro acumulado de cada um desses 

componentes dificulta detectar essas diferenças quando elas são baixas. Por 

outro lado, a comparação da taxa de desidratação entre as populações 

utilizando o cociente taxa/superfície não mostrou diferenças significativas entre 

as populações como aconteceu com a análise de covariância. Quando 

plotamos esse cociente com a massa corporal dos indivíduos da população de 

Picinguaba vemos que há uma relação lineal negativa. Uma interpretação para 

este resultado seria que os animais maiores apresentam menos perda de água 

do que os menores por unidade de massa (ou superfície). Outra interpretação 

seria que o cociente não conseguiu remover o efeito do tamanho corporal 
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(PACKARD & BOARDAM, 1990). Tomando em conta esta última interpretação fica 

aberta a pergunta de quanto do efeito da não remoção do tamanho corporal 

acaba incidindo nos valores da resistência que posteriormente são usados para 

comparar espécies e populações.  

 Por outro lado, Wygoda e colaboradores (2011) chamam a atenção 

sobre as diferentes condições na que as medidas de Rc são registradas. Os 

autores comentam que o resultado que encontraram (0.27 s/cm) para F. 

cancrivora em outros trabalhos seria considerado como um valor 

extremadamente baixo, ou seja, com resistência quase nula à perda de água, 

porém no caso desse trabalho foi diferente aos modelos de ágar. As condições 

como temperatura, umidade, velocidade do ar, se os animais estão ou não 

anestesiados durante o registro podem influenciar as medidas de resistência. 

Portanto, os valores absolutos talvez sejam pouco informativos sobre o nível de 

resistência quando as condições de medição são diferentes, exceto quando as 

diferenças entre casos que queriam ser comparados sejam grandes, mas 

quanto grandes? 

 Como conclusão podemos dizer que T. taophora apresenta uma 

resistência cutânea que se encontra dentro do grupo de maior frequência 

sugerindo que a espécie não tem nenhum atributo que a diferencie da maioria 

das espécies a este respeito. Ou seja, que o ambiente costeiro marinho não 

parece promover grandes modificações nesse nível. Os indivíduos da 

população de Ubatuba mostrou menor taxa na perda de água por evaporação 

do que os de Picinguaba sendo consistente com o ambiente que ocupam, e 

consistente também com os resultados de perda de água descritos no capítulo 

anterior do presente manuscrito.  
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Apêndice 1. Resistência cutânea de espécies de anuros utilizados para construir 
a distribuição apresentada na figura 4 do capítulo 3, e origem bibliográficos dos 
dados. 
 
ESPÉCIE Rc (s/cm) Citas bibliográficas 
Agalychnis annae 

 
10.0 Wygoda 1984 

Austrochaperina adelphe 
 

1.8 Young et al. 2005 
Bufo cognatus 5.0 Wygoda 1984 
Bufo marinus 0.1 Young et al. 2005 
Bufo sp 

 
9.0 Withers et al. 1982 

Bufo terrestris 
 

0.05 Wygoda 1984 
Chiromantis sp 990.0 Withers et al. 1982 
Chiromantis sp 400.0 Withers et al. 1982 
Crinia bilingua 

 
0.1 Young et al. 2005 

Cyclorana australis 
 

2.0 Young et al. 2005 
Cyclorana longipes 3.5 Young et al. 2005 
Dendropsophus microps 9.23 Titon 2010 
Desmognathus ochrophaeus 

 
0.09 Wygoda 1984 

Fejervarya cancrivora 
 

0.27 Wygoda et al. 2011 
Hyla arenicolor 5.37 Prest et al. 1992 
Hyla arenicolor 2.48 Prest et al. 1992 
Hyla cinerea 

 
2.71 Wygoda 1984 

Hyla crucifer 
 

1.44 Wygoda 1984 
Hyla gratiosa 2.21 Wygoda 1984 
Hyla regilla 15.2 Withers et al. 1982 
Hyla regilla 

 
2.0 Withers et al. 1982 

Hyla triangulum 
 

2.21 Wygoda 1984 
Hyperolius nasutus 257.0 Withers et al. 1982 
Hyperolius nasutus 96.0 Withers et al. 1982 
Hypsiboas albopunctatus 

 
2.54 Titon 2010 

Hypsiboas bischoffi 
 

5.60 Titon 2010 
Hypsiboas faber 3.34 Titon 2010 
Hypsiboas polytaenius 5.46 Titon 2010 
Lepidobatrachus llanensis 

 
163.0 Withers et al. 1982 

Leptodactylus notoaktites 
 

2.53 Titon 2010 
Leptodactylus podicipinus 1.70 Titon 2010 
Limnodynastes 
convexiusculus 

 
2.8 Young et al. 2005 

Litoria bicolor 63.5 Young et al. 2005 
Litoria caerulea 14.3 Buttemer 1990 
Litoria chloris 29.6 Buttemer 1990 
Litoria coplandi 

 
9.2 Young et al. 2005 

Litoria dahii 2.3 Young et al. 2005 
Litoria gilleni 11.5 Young et al. 2005 
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Litoria inermis 
 

1.1 Young et al. 2005 
Litoria meiriana 

 
0.5 Young et al. 2005 

Litoria microbelos 0.1 Young et al. 2005 
Litoria nasuta 4.7 Young et al. 2005 
Litoria pallida 

 
9.3 Young et al. 2005 

Litoria rothii 
 

15.1 Young et al. 2005 
Litoria rubella 11.8 Young et al. 2005 
Litoria splendida 3.6 Young et al. 2005 
Litoria tornieri 

 
5.5 Young et al. 2005 

Litoria wotjulumensis 
 

6.0 Young et al. 2005 
Litoria xanthomera 28.8 Buttemer & Thomas 2003 
Lymnodynastes ornatus 3.2 Young et al. 2005 
Notaden melanoscaphus 

 
2.1 Young et al. 2005 

Osteopilus dominicensis 
 

1.78 Wygoda 1984 
Osteopilus septenrionalis 1.91 Wygoda 1984 
Pachymedusa dacnicolor 14.0 Wygoda 1984 
Phyllomedusa distincta 

 
23.04 Titon 2010 

Phyllomedusa hypocondrialis 
 

364.0 Wygoda 1984 
Phyllomedusa iheringi 277.0 Wygoda 1984 
Phyllomedusa pailoma 336.0 Wygoda 1984 
Phyllomedusa sauvagii 

 
206.0 Wygoda 1984 

Phyllomedusa tetraploidea 
 

26.89 Titon 2010 
Physalaemus olfersii 2.85 Titon 2010 
Physalaemus spiniger 2.63 Titon 2010 
Proceratophris boiei 

 
2.35 Titon 2010 

Pyllomedusa sauvagii 
 

300.0 Withers et al. 1982 
Racophorus leucomystax 14.0 Wygoda 1984 
Rana catesbeiana 0.05 Wygoda 1984 
Rana pipiens 

 
0.05 Wygoda 1984 

Rana sp 
 

12.0 Withers et al. 1982 
Rana temporaria 3.0 Wygoda 1984 
Rhinella icterica 1.46 Titon 2010 
Rhinella ornata 

 
1.07 Titon 2010 

Scaphiopus couchii 
 

5.0 Wygoda 1984 
Scaphiopus holbrooki 0.07 Wygoda 1984 
Scinax crospedospilus 3.13 Titon 2010 
Scinax hayii 

 
4.42 Titon 2010 

Scinax rizibilis 
 

3.76 Titon 2010 
Uperoleia lithomoda 0.1 Young et al. 2005 
Uperoleia sp. nov. 0.1 Young et al. 2005 
Xenopus sp 

 
7.0 Withers et al. 1982 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa de hidratação e repetitividade na taxa de 
desidratação em Thoropa taophora (Anura, 

Cycloramphidae) em um sitio costeiro e em um sitio 
não costeiro 
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RESUMO 

 Os anfíbios apresentam uma pele de elevada permeabilidade o que 

conduz a perda de água por evaporação, mas também captam água através 

dela. Neste sentido, tem sido proposto que as espécies de anuros que 

ocuparem ambientes ou tenham hábitos que promovam a perda de água por 

evaporação apresentariam taxas elevadas de hidratação como uma via de 

ajuste ao meio. Outra via de ajuste proposta é a taxa de desidratação, existe 

alguma evidência que sugere possível plasticidade neste atributo, porém 

também poderia ser alvo da seleção. Neste sentido, a repetitividade individual 

seria um indicativo do potencial evolutivo por adaptação do atributo. No 

presente trabalho abordamos as duas vias de ajuste, avaliamos a variação da 

taxa de hidratação em duas populações de Thoropa taohproa, uma que ocupa 

a região costeira marinha (Ubatuba) e outra que se encontra afastada da costa 

(Picinguaba). Os indivíduos da região costeira estão submetidos a maior risco 

de perda de água por evaporação do que os da região não costeira. Por outro 

lado, estimamos a repetitividade da taxa de desidratação nessas populações. 

No relativa à hidratação, avaliamos as taxas sob duas condições diferentes, 

uma na qual indivíduos diariamente eram submetidos durante 3 hs a uma 

solução de 300 mOsm e outro grupo sob tratamento controle (sem ser exposto 

a nenhuma solução). Estes tratamentos têm efeitos sobre a concentração 

plasmática dos indivíduos. O tratamento controle acaba promovendo que os 

indivíduos de Picinguaba apresentem concentração osmótica do plasma não 

diferente à exibida pelos animais no campo, no entorno dos 250 mOsm. O 

tratamento de solução de 300 mOsm acaba gerando que os animais de 

Ubatuba apresentem concentração plasmática não diferente à exibida no 

campo, aproximadamente 270 mOsm. Um dos resultados mais relevante obtido 

foi que os indivíduos de Ubatuba hidrataram mais rápido do que os de 

Picinguaba unicamente quando o grupo comparado foi aquele que foi 

submetido a 300 mOsm, a comparação entre os grupos controle não mostrou 

diferenças nas taxas de hidratação. Este resultado sugere que os indivíduos de 

Ubatuba exibem algum tipo de ajuste fisiológico às condições de campo, e 
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esses ajustes não envolveram uma menor taxa de hidratação na condição 

controle quando comparada com os indivíduos de Picinguaba. Como durante o 

procedimento experimental os animais foram desidratados duas vezes, 

calculou-se a correlação entre essas medidas por indivíduos achando valores 

positivos e significativos nas duas populações. A repetitividade individual 

encontrada permite sugerir que a taxa de desidratação poderia ser alvo da 

seleção natural e, portanto apresentar potencial evolutivo por adaptação.  
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ABSTRACT 

 The skin in Amphibian presents high permeability which leads not only to 

loss of water by evaporation but also to the absorption of water. Thus, it has 

been proposed that frog species that occupy environments that promote 

evaporative loss of water would show high hydration rates. Another hypothesis 

of adjustment suggests possible plasticity in this attribute, but that could be also 

target of selection. In this regard, individual repeatability would be indicative of 

evolutionary potential for adaptation of the attribute. In this paper we address 

the two-way adjustment: we evaluated the variation in moisture levels in two 

populations of Thoropa taohproa, one that occupies the coastal marine area 

(Ubatuba) and another one that inland, away from the effects of the ocean 

(Picinguaba). Individuals in the coastal region are subjected to a greater loss of 

water by evaporation than in the non coastal site. We also estimated the 

repeatability of the rate of dehydration in the two populations. We evaluated 

hydration rates under two different conditions: one in which individuals were 

daily subjected for 3 h to a solution of 300 mOsm (300) and another group that 

was not exposed to any solution (control). These treatments promoted effects 

on the plasma concentrations of the subjects. The control specimens from 

Picinguaba presented similar osmotic plasma concentration than those 

measured in the field. After exposed to a solution of 300 mOsm the animals 

from Ubatuba presented plasma concentration similar to that shown in the field. 

Individuals from Ubatuba hydrated faster than the Picinguaba after being 

exposed to a solution of 300 mOsm, but no differences were found between the 

groups after the control treatment. This result suggests physiological 

adjustments of the individuals from Ubatuba to the environment they occupy. A 

positive and significant correlation between skin resistance and dehydration rate 

were found in both populations. Individual repeatability suggests that 

dehydration rate could be a target of natural selection and therefore present 

evolutionary potential for adaptation. 
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I. INTRODUÇÃO 

Uma das características mais distintivas dos anfíbios é a alta 

permeabilidade da pele, o que leva esses animais a desidratar em curtos 

períodos de tempo, mas também têm a capacidade para incorporar água 

através dela (HILLMAN et al., 2009). Tanto na desidratação quanto na hidratação 

está envolvido o gradiente osmótico entre o animal e o meio. Na hidratação a 

importância desse gradiente se manifesta quando o animal desidratado capta 

água através da região ventral da pele. Nesse processo o sistema de capilares 

dessa região capta a água que é removida pelo fluxo sanguíneo mantendo o 

gradiente osmótico entre o animal e o meio e, portanto, persistindo a hidratação 

(VIBORG et al., 2006). Apesar dessas características serem compartilhadas 

pelas espécies de anuros, há variação nas taxas de hidratação entre espécies 

e populações.  

A variação nas taxas de hidratação entre as espécies e populações 

parece estar associada com o grau de perda de água por evaporação, que os 

animais estão submetidos naturalmente. A maior velocidade e/ou capacidade 

de extrair e incorporar água estaria expressa naquelas espécies ou populações 

que devem maximizar a absorção, seja por causa da baixa frequência de água 

disponível e/ou porque enfrentam condições climáticas ou têm hábitos que 

promovem a desidratação. Resultados consistentes com esta hipótese 

mostram, por exemplo, que espécies do gênero Neobatrachus de regiões 

áridas hidratam mais rápido do que as de regiões menos áridas (BENTLEY et al., 

1958). Do mesmo modo, Bufo bufo, espécie de hábito terrestre, hidrata mais 

rápido do que Rana esculenta, R. arvalis e R. temporária que são 

semiaquáticas  (CHRISTENSEN, 1974). Também há evidências que comparam as 

taxas de reabsorção a partir de solos com diferente potencial hídrico. Por 

exemplo, WALKER e WHITFORD (1970) reportaram que espécies fossoriais de 

ambientes áridos (Bufo cognatus, Scapiopus couchi e S. hammondi) hidrataram 

mais rápido do que espécies de ambientes úmidos e hábitos semiaquáticos 

(Hyla cinerea e Rana pipiens); além disso, a taxa de hidratação a partir de água 

livre é maior do que do substrato úmido. Porém, há trabalhos que não 

confirmam a hipótese mencionada. BENTLEY e colaboradores (1958) não 
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encontraram associação entre a taxa de hidratação, a partir de água livre, e a 

aridez do ambiente em espécies do gênero Heleioporus. No mesmo sentido, 

FAIR (1970) reportou maior taxa de hidratação em substrato úmido em B. 

boreas, que experimenta menor grau de aridez ambiental, do que B. punctatus 

que ocupa ambiente de maior aridez. No caso de BENTLEY e colaboradores 

(1958) as inconsistências foram atribuídas às diferenças entre as 

características microclimáticas e às condições ambientais onde esses 

microambientes estão inclusos já que algumas das espécies comparadas 

apresentam hábitos fossoriais e estariam expostas a condições de umidade 

maior.  

Do ponto de vista populacional também encontramos casos que não 

confirmam a relação proposta entre taxa de hidratação e hábito e/ou ambiente, 

e outros que sim. Por exemplo, CANZIANi e CANNATA (1980) observaram a taxa 

de hidratação mais alta na população de Ceratophrys ornata que ocupa 

ambiente úmido e a taxa de hidratação mais baixa na população que ocupa 

ambiente árido. Por outro lado, VAN BERKUM e colaboradores (1982) expuseram 

populações de Eleutherodactylus coqui, que naturalmente experimentam 

diferente grau de aridez ambiental, frente a um gradiente de potencial hídrico 

elaborado com polietyenlglicol (carbowax). Os autores reportaram que com a 

diminuição do potencial hídrico a taxa de reabsorção diminui; além disso, a 

população que experimenta naturalmente maior aridez ambiental hidrata a uma 

taxa maior em todo o gradiente se comparada com a população que 

experimenta maior umidade ambiental. Considerando estes antecedentes, 

tanto no nível específico quanto populacional, assim como, os resultados 

obtidos no capítulo anterior, os quais sugerem que o ambiente costeiro 

favorece a perda de água por evaporação, é esperado que a taxa de 

hidratação possa apresentar variação entre os indivíduos de Picinguaba e de 

Ubatuba como forma de ajuste ao ambiente.  

Por outro lado, no capítulo anterior vimos que a população costeira de T. 

taophora apresenta taxa mais baixa de desidratação do que a não costeira, 

indicando associação com o tipo de ambiente ocupado. Esta associação 

poderia ser explicada por plasticidade fenotípica ou por adaptação local. Um 

dos componentes para a evolução adaptativa é a variação entre os indivíduos 

de uma população, e a variação do atributo de interesse deve ser consistente 
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(e.g. que a repetitividade experimental seja evidente). Assim, neste contexto, 

repetitividade se refere a um cenário de variação de um atributo que, ao ser 

estudado em uma população, resulta em diferenças entre os indivíduos 

significativas com relação à variação intra-individual (LESSELLS & BOAG, 1987; 

NARAYAN et al., 2012). Portanto, a repetitividade para um atributo pode ser 

avaliada a partir de valores de correlação entre medidas tomadas nos mesmos 

indivíduos (BENNETT, 1980; BELL et al., 2009). Se tal atributo afeta o 

desempenho ecológico (fitness maior) e a variação do atributo/desempenho é 

herdável, o atributo em questão pode ser passível de evolução por seleção 

natural, ou seja, de adaptação (BENNET, 1990). Para o contexto de estudo 

sobre balanço hídrico em Thoropa, evidências apresentadas nos capítulos 2 e 

3 sinalizam os fatores fisiológicos atrelados ao balanço de água podem ser 

passiveis de adaptação local. Assim, interessa-nos conhecer se há 

repetitividade na taxa de desidratação por evaporação, pois, tal padrão 

indicaria potencialidade de evolução também nas taxas de desidratação. Há 

evidências que envolvem a ocupação de ambientes de diferente aridez 

ambiental associada com a evolução de atributos relacionados com a 

desidratação. Por exemplo, em moscas Drosophilas, a resistência à 

desidratação está relacionada com os níveis de aridez ambiental e tem 

mostrado herdabilidade, o que permite sugerir evolução adaptativa da 

resistência (HOFFMANN & HARSHMAN, 1999; HOFFMANN et al., 2003). Por outro 

lado, EADS e colaboradores (2012) reportaram baixa herdabilidade na 

tolerância à desidratação baseada na sobrevivência em embriões da rã 

Pseudophryne guentheri, porém, os autores mencionam que há evidências que 

sinalizam que a herdabilidade pode ser evidente em estágios mais avançados 

do desenvolvimento. Além disso, os efeitos aditivos da variação genética 

poderiam ter sido mascarados também pelo alto efeito maternal detectado.  

Portanto, o ajuste fisiológico ao ambiente costeiro marinho poderia 

envolver tanto a taxa de hidratação quanto a de desidratação e, em relação a 

esta última, a ocorrência de repetitividade nos permitiria especular acerca de 

seu potencial para evoluir por adaptação. Por conseguinte, no presente capitulo 

abordamos de forma separada os aspectos vinculados a estas possíveis vias 

de ajuste. Como o gradiente osmótico pode incidir na taxa de hidratação, 

comparamos indivíduos da população de Ubatuba e de Picinguaba sob dois 
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tratamentos diferentes: o grupo controle e o grupo submetido a 300 mOsm do 

capítulo 2. Dado que os indivíduos controle de Picinguaba apresentaram 

concentração osmótica do plasma similar à exibida por indivíduos da mesma 

população no campo, e que os indivíduos de Ubatuba submetidos ao 

tratamento de 300 mOsm apresentaram concentração osmótica do plasma 

similar à exibida por indivíduos da mesma população, podemos comparar as 

taxas de hidratação dos indivíduos sob condições similares às encontradas na 

natureza em relação à concentração plasmática e em condições provavelmente 

diferentes da encontrada na natureza (capítulo 2: Tabela 3). Dado que o 

ambiente costeiro facilitaria a perda de água por evaporação nossa hipótese 

geral afirma que a taxa de hidratação será mais elevada em Ubatuba do que 

em Picinguaba como resultado do maior risco de desidratação que exibiria a 

população de Ubatuba. Além disto, dado que no ambiente marinho é possível 

que, em alguma instância, a hidratação seja com água mais concentrada do 

que o habitual a hipótese proposta afirma que a taxa de hidratação de Ubatuba 

também será maior do que em Picinguaba frente a uma solução mais 

concentrada. Foram comparadas taxas de desidratação entre as populações, 

mas em condições experimentais diferentes às do capítulo 3, e com os valores 

dessas taxas foi calculada a repetitividade, em relação a esta não temos 

nenhuma hipótese específica. 
 

II. METODOLOGIA 

1. Local de estudo e coleta de animais  

Foram coletados 29 animais da cachoeira da Escada em Picinguaba 

(23° 21' 21.30'' S; 44° 46' 10.20'' W) nos meses de novembro de 2013 e 

fevereiro de 2014, e 32 animais da praia Sununga em Ubatuba (23° 30' 0.00'' 

S; 45° 0.7' 59.99'' W) nos meses de outubro de 2012, janeiro de 2013 e março 

de 2014.  

 

2. Condições de Manutenção em Laboratório  

Os animais permaneceram em uma sala com fotoperíodo controlado 

13hs luz – 11hs escuro a 22 – 25 ºC e umidade relativa de 50 – 60%. Cada 

animal permaneceu individualmente em uma caixa de plástico de 17 x 18 x 26 
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cm (altura x profundidade x largura) com folhas de plástico como refúgio; 

alimentamos os animais duas vezes por semana com baratas de cativeiro, 

Nauphoeta cinérea e água doce ad libitum (água da torneira) em um copo de 

plástico. O tratamento experimental começou a partir do dia 5 da estada no 

laboratório.  

 

3. Estratégia experimental  

Os animais foram colocados em uma solução de 300 mOsm diariamente 

durante três horas, com a parte ventral submersa e em contado direto com o 

fundo do recipiente, não ocorrendo flutuação e o outro grupo, denominado 

controle (C), não foi submetido a nenhuma solução. A solução foi feita 

misturando água do mar coletada na base oceanográfica de São Sebastião 

(IO-USP). Depois serem submetidos por três horas, durante sete dias, à 

solução os animais foram desidratados utilizando um túnel de vento gerado por 

um ventilador que libera ar a 235 cm/seg. Antes de serem colocados no túnel, a 

água da bexiga dos animais foi eliminada pressionando gentilmente a região 

ventral, posteriormente foram pesados e colocados dentro do túnel. Dentro do 

túnel cada 5 minutos o animal era retirado e pesado e colocado novamente, 

quando a massa atingiu 90 % da massa inicial o animal foi retirado do túnel. 

Através dessas medidas calculamos a taxa de desidratação. Esta corresponde 

à primeira desidratação: T1. Retirado do túnel o animal foi colocado em uma 

solução de 200 mOsm com a parte ventral submersa e em contado direto com 

o fundo do recipiente, não ocorrendo flutuação. A cada 5 minutos o animal foi 

retirado da solução, pesado e retornado à condição experimental. Isto foi feito 

até completar uma hora de exposição e, desta forma, se obteve a taxa de 

hidratação. O grupo controle passou pelo mesmo procedimento.  

Depois da desidratação e hidratação mencionadas os animais voltaram 

a atravessar pelo mesmo processo, ou seja, pelo tratamento de 300 mOsm por 

três horas diárias e os indivíduos do grupo controle ficaram na sua caixa, por 

três dias mais. Nesse terceiro dia, os indivíduos foram desidratados (esta 

corresponde à segunda desidratação: T2) e hidratados, mas desta vez, a 

hidratação foi com água da torneira (40 mOsm).  
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4. Análise de dados  

Os valores das taxas foram corrigidos removendo o efeito do tamanho 

corporal calculando o coeficiente da taxa com a superfície (taxa/superfície), 

nesse caso, os grupos foram comparados através de test de t ou o análogo não 

paramétrico. Nos casos em que a relação entre a taxa e superfície foi linear 

comparamos os grupos através da análise de covariância (ancova), já que é 

um método que remove mais eficientemente o efeito do tamanho corporal 

(PACKARD & BOARDAM, 1990). A superfície foi estimada a partir da equação do 

trabalho de MCCLANAHAN e BALDWIN (1969). Quando se tratou da taxa de 

hidratação se considerou 1/3 do valor da superfície e quando foi a taxa de 

desidratação 2/3 do valor da superfície (WITHERS et al., 1982). A repetitividade 

foi calculada através da correlação entre medidas tomadas nos mesmos 

indivíduos, neste caso, com a correlação de Sperman entre a primeira medida 

de desidratação e a segunda, T1 e T2 respectivamente. O nível de significância 

foi p < 0.05, para essas análises os programas STATISTICA 6.0 e R foram 

utilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 

Os animais coletados não foram diferentes na massa corpórea entre as 

populações e também não houve diferenças entre os tratamentos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Massa corporal (massa ± SD) dos indivíduos experimentais das 
populações de T. taophora (Picinguaba e Ubatuba). a: comparação entre tratamentos 
(controle e submetidos a 300 mOsm). b: comparação entre populações. Test de t e U-
MW, p < 0.05*. 

Tratamento Picinguaba Ubatuba  

Controle n = 15, 14.02 ± 
10.66 

n = 14, 10.57 ± 
3.87 U = 95.0 p = 0.66 b 

300 mOsm n = 14, 16.50 ± 
12.58 

n = 18, 10.56 ± 
6.82 t = - 1.71 p = 0.10 b 

 t = 0.57 p = 0.57 a t = - 0.00 p = 1.00 a  

 

 

 

1. Taxas de hidratação 

Picinguaba: A taxa de hidratação foi maior com água da torneira (40 

mOsm) do que com a solução de 200 mOsm tanto nos indivíduos controle 

quanto nos que foram submetidos aos 300 mOsm, indicando o efeito do 

gradiente osmótico entre o animal e o meio (Figura 1A e B; Tabela 2). Por outro 

lado, no caso da solução de 200 mOsm não houve diferenças na taxa entre os 

tratamentos: 300 mOsm versus controle (C). Quando a hidratação foi com água 

da torneira a taxa foi maior nos indivíduos submetidos aos 300 mOsm do que 

no grupo controle, indicando o efeito do gradiente osmótico entre o animal e o 

meio (Figuras 1C e D; Tabela 2).  
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Figura 1. Relação entre a taxa de hidratação e a superfície dos animais de T. 
taophora de Picinguaba. A) Solução de 200 mOsm e água da torneira (40 
mOsm) no grupo controle. B) Soluções de 200 mOsm e água da torneira no 
grupo submetido a 300 mOsm. A e B) Linha preta e quadrados: 40 mOsm; 
linha cinza e círculos: 200 mOsm. C) Solução de 200 mOsm por tratamento, 
300 mOsm vs C. D) Solução de 40 mOsm por tratamento, 300 mOsm vs C. C e 
D) Tratamento 300 mOsm: linha inteira e círculos; Tratamento controle (C): 
linha pontilhada e quadrados. 
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Tabela 2. Os valores e as comparações correspondem à variável resposta: taxa/superfície. Parâmetros: média e sd, e cv (coeficiente de 
variação) das taxas de hidratação dos indivíduos de T. taophora das populações de Picinguaba e Ubatuba. Soluções de hidratação: 40 e 200 
mOms. Tratamentos: 300 mOsm e C (controle). a: comparações das taxas de hidratação dentro de cada população entre as soluções frente ao 
mesmo tratamento. b: comparações das taxa de hidratação entre as populações.  c: comparação das taxas entre tratamentos (40: 300 vs C, 
200: 300 vs C). Test de t nos casos de amostras independentes e Test de Wilcoxon no caso das dependentes. p < 0.05*. 

Hidratação Ubatuba Picinguaba 

 
média 

(g/min*cm2) sd cv média 
(g/min*cm2) sd cv t b p b 

Tratamento Solução         300 mOsm 40 mOsm 2.32x10-3 8.27x10-4 35.6 2.56x10-3 1.03x10-3 40.4 0.60 0.56† 
 200 mOms 1.06x10-3 6.37x10-4 60.0 8.31x10-4 5.5x10-3 66.2 -0.13 0.90 
 40 vs 200 a t = - 4.36 a   t = - 5.05 a       p = 0.00* a   p = 0.00* a               C 40 mOsm 1.77x10-3 7.45x10-4 42.0 1.61x10-3 9.78x10-4 60.7 -0.47 0.64 

 
200 mOms 1.13x10-3 8.91x10-4 69.0 7.64x10-4 3.49x10-4 45.6 -1.00 0.32 
40 vs 200 a t =- 1.44 a   t = - 2.95 a     

 p = 0.17 a   p = 0.01 a *     
Soluções Tratamentos t c p c  Soluções Tratamentos t c p c  

40 mOsm 300 vs C 1.76 0.09  40 mOsm 300 vs C 2.34 0.03*  
200 mOms 300 vs C -1.00 0.33  200 mOms 300 vs C 0.11 0.92  

†Através da ancova (Tabela 6) a diferença entre os indivíduos de T. taophora de Ubatuba e Picinguaba é significativa, intercepto de Ubatuba 

significativamente maior do que Picinguaba.  
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Em uma das quatro comparações realizamos uma ancova que mostrou 

o mesmo resultado obtido quando comparamos as taxas através do coeficiente 

(taxa/superfície), ou seja, sendo significativamente maior a taxa de hidratação 

com água da torneira dos animais submetidos a 300 mOsm comparado com os 

indivíduos controle (Figura 1D, Tabela 3).  

 

Tabela 3. Comparação na taxa de hidratação com água da torneira entre os 
tratamentos (controle e animais submetidos a 300 mOsm) dos animais T. taophora de 
Picinguaba. ancova, p < 0.05*. 

 

 
Gl F p 

Taxa x tratamento 1 13.45 0.01* 

Taxa x superfície 1 63.14 9.17x10-8* 

Tratamento x 
superfície 1 2.73 0.11 

 

 

Ubatuba: A taxa de hidratação não foi diferente entre as soluções de 200 

mOsm e água da torneira no grupo controle, no caso do grupo submetido a 300 

mOsm a taxa de hidratação foi maior com água da torneira do que com a 

solução de 200 mOsm, indicando o efeito do gradiente osmótico entre o animal 

e o meio (Figura 4A e B, Tabela2). Não houve diferenças nas taxas com água 

da torneira entre os tratamentos, também não foram diferentes quando a 

solução foi de 200 mOsm (Figura 2C e D, Tabela 2).  
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Figura 2. Relação entre a taxa de hidratação e a superfície dos animais de T. 
taophora de Ubatuba. A) Solução de 200 mOsm e água da torneira (40 mOsm) 
no grupo controle. B) Soluções de 200 mOsm e água da torneira no grupo 
submetido a 300 mOsm. A e B) Linha preta: 40 mOsm, linha cinza: 200 mOsm. 
C) Solução de 200 mOsm por tratamento, 300 mOsm vs C. D) Solução de 40 
mOsm por tratamento, 300 mOsm vs C. C e D) Tratamento 300 mOsm: linha 
inteira e círculos; Tratamento controle (C): linha pontilhada e quadrados. 
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A ancova realizada para comparar as taxas de hidratação com água da 

torneira mostrou o mesmo resultado obtido entre as taxas de hidratação 

quando comparamos através do cociente (taxa/superfície), não sendo 

significativa as diferenças nas taxas entre os animais submetidos a 300 mOsm 

e os indivíduos controle (Figura 2D; Tabela 4). 

 

Tabela 4. Comparação na taxa de hidratação com água da torneira nos indivíduos 
de T. taophora de Ubatuba entre os tratamentos (controle e animais submetidos a 300 
mOsm). ancova, p < 0.05*. 

 

 
Gl F p 

Taxa x tratamento 1 3.07 0.09 

Taxa x superfície 1 63.14 2.43x10-5* 

Tratamento x 
superfície 1 2.73 0.31 

 

 

Picinguaba vs. Ubatuba: Não houve diferenças nas taxas de hidratação 

entre as populações quando comparamos através do coeficiente 

(taxa/superfície) (Figura 3; Tabela 2). Porém, houve diferença quando 

comparamos a taxa de hidratação com água da torneira sob o tratamento de 

300 mOsm através da ancova, sendo maior a taxa de Ubatuba (Figura 3D; 

Tabela 5).   
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Figura 3. Relação entre a taxa de hidratação e superfície dos indivíduos de T. 
taophora de Picinguaba e Ubatuba. A) Solução de 200 mOms no grupo C. B) 
Solução de 200 mOms no grupo submetido a 300 mOsm. C) Solução de 40 
mOms no grupo C. D) Solução de 40 mOms no grupo submetido 300 mOsm. 
Picinguaba: linha cinza e círculos. Ubatuba: linha preta e quadrados.  
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Tabela 5. Comparação na taxa de hidratação com água da torneira de T. taophora 
entre as populações (Picinguaba e Ubatuba) para o tratamento controle e de 300 
mOsm. ancova, p < 0.05*. 

 

 
Gl F p 

Tratamento Controle    

Taxa x população 1 0.53 0.47 

Taxa x superfície 1 41.18 1.50 x10-6* 

População x 
superfície 1 0.07 0.79 

    

Tratamento 300 
mOsm 

   

Taxa x população 1 11.53 0.00* 

Taxa x superfície 1 66.27 1.29x10-7* 

População x 
superfície 1 0.20 0.66 

 

 

2. Taxa de desidratação 

Picinguaba vs. Ubatuba: As taxas de desidratação foram diferentes entre 

as populações sendo menores em todos os casos as exibidas pelos indivíduos 

de Ubatuba (Figura 4; Tabela 6), as ancovas realizadas deram o mesmo 

resultado (Tabela 7). 
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Tabela 6. Parâmetros, média e sd, e cv (coeficiente de variação) das taxas de desidratação dos indivíduos de 
T. taophora das populações de Picinguaba e Ubatuba. Tratamentos: 300 mOsm e C (controle). Comparações 
das taxas de desidratação entre as populações. Test de t. p < 0.05*. 

Desidratação  Ubatuba Picinguaba  

   

Tratamento Taxas média 
(g/min*cm2) sd cv média 

(g/min*cm2) sd cv t  p  

300 mOsm T1 - 8.56x10-4 2.25x10-4 26.0 - 1.71x10-3 6.01x10-4 35.1 -5.57 0.00* 
 T2 - 9.67x10-4 1.91x10-4 20.0 - 1.50x10-3 3.89x10-4 26.6 -4.21 0.00* 

C T1 - 8.54x10-4 1.91x10-4 22.0 - 1.68x10-3 4.46x10-4 26.5 -6.43 0.00* 

T2 - 9.54x10-4 1.68x10-4 18.0 - 1.69x10-3 4.85x10-4 28. 7 -5.19 0.00* 
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Figura 4. Relação entre a taxa de desidratação e superfície de indivíduos de 
T. taophora de Picinguaba e Ubatuba. A) Primeira medida, T1 no grupo C. B) 
Primeira medida, T1 no grupo submetido a 300 mOsm. C) Segunda medida, T2 
no grupo C. D) Segunda medida, T2 no grupo submetido a 300 mOsm. 
Picinguaba: linha cinza e círculos. Ubatuba: linha preta e quadrados.   
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Tabela 7. Comparação da taxa de desidratação, da primeira medida (T1) e da 
segunda medida (T2) entre as populações de T. taophora, Picinguba e Ubatuba, dos 
grupos controle (C). ancova, p < 0.05*. 

 

 
Gl F p 

T1    

Taxa x população 1 28.60 1.52 x10-5* 

Taxa x superfície 1 30.15 1.05 x10-5* 

População x 
superfície 1 0.35 0.56 

    

T2    

Taxa x população 1 19.70 0.00* 

Taxa x superfície 1 32.40 8.52x10--68* 

População x 
superfície 1 0.33 0.57 

 

 

3. Repetitividade  

Os valores usados para o cálculo das correlações corresponderam à 

variável: taxa/superfície. Na população de Picinguaba a correlação entre as 

medidas T1 e T2 por indivíduo foi positiva e significativa tanto no grupo controle 

quanto no grupo submetido a 300 mOsm, em Ubatuba a correlação foi 

significativa no grupo submetido a 300 mOsm, no grupo controle foi 

marginalmente não significativa (Figura 5). 
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Figura 5. Correlação entre a primeira medida e a segunda da taxa de 
desidratação (T1 vs T2) dos indivíduos de T. taophora. A) Picinguaba, grupo 
controle. B) Picinguaba, grupo submetido a 300 mOsm. C) Ubatuba, grupo 
controle. D) Ubatuba, grupo submetido a 300 mOsm. 
 

 

IV. DISCUSSÃO 
 

De forma geral, as taxas de hidratação responderam mais 

frequentemente ao efeito das soluções (40 e 200 mOsm) e aos tratamentos 

(controle e 300 mOsm) nos indivíduos da população de Picinguaba comparado 

com os de Ubatuba. A taxa de hidratação foi maior na população de Ubatuba 

do que em Picinguaba, mas unicamente sob uns dos tratamentos. Por outro 

lado, confirmando os resultados do capítulo anterior, a taxa de desidratação foi 

maior em Picinguaba do que em Ubatuba. Finalmente, foi detectada correlação 

positiva significativa entre as medidas de desidratação indicando repetitividade 

individual nesse atributo. 
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Talvez a maior variação da concentração plasmática dos indivíduos de 

Picinguaba, seja no tratamento controle ou no submetido a 300 mOsm, reflete 

a presença de indivíduos com um gradiente osmótico amplo em relação à 

solução de hidratação (Tabela 8), o que poderia ter levado à taxa de hidratação 

serem mais afetada pelos tratamentos e soluções. Alguns indivíduos de 

Picinguaba quiçá perderam água por evaporação durante o tratamento controle 

o que gera o aumento da sua concentração osmótica (DEGANI & WARBURG, 

1984), isto poderia ter promovido uma maior liberação de arginina vasotocina 

(AVT). Da mesma forma, o incremento da concentração causada pelo 

tratamento de 300 mOsm poderia ter promovido também uma maior liberação 

de arginina AVT, já que o aumento de AVT responde ao incremento da 

concentração osmótica do plasma (KONNO et al., 2005) Esse incremento do 

AVT gera uma série de respostas que incrementam a permeabilidade da pele 

aumentando a taxa de hidratação (HILLMAN et al., 2009). No caso de Ubatuba 

os valores da concentração plasmática foram menos variáveis dentro dos 

tratamentos e única instância em que houve variação na taxa de hidratação foi 

quando os animais estiveram submetidos a 300 mOsm, mostrando maior taxa 

com água da torneira do que com 200 mOsm (Figura 2D). De forma similar ao 

capítulo 2, os indivíduos de Picinguaba se apresentam como mais susceptíveis 

às variações do meio, neste caso, refletido na diferença entre grupos nas taxas 

de hidratação.  

 

 

 

 

Tabela 8. Dados extraídos da tabela 7 do capítulo 3. Concentração osmótica do 
plasma (mOsm) e parâmetros. Tratamentos: campo, controle e submetidos a 300 
mOsm (300) Comparação entre  indivíduos de T. taophora de Picinguaba e Ubatuba, 
teste de t e U MW. p < 0.05*. 

 Picinguaba    Ubatuba     

 n média sd cv n média sd cv Test 

campo 26 232.9 38.3 16.4 53 254.1 15.7 6.2 U = 258.0 
p = 0.00* 

controle 15 249.6 32.9 13.2 18 244.9 14.9 6.1 t = 0.54 p 
= 0.60 

300 11 270.1 30.8 11.4 18 269.5 18.6 6.9 U = 81.0 p 
= 0.42 
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Encontramos que a taxa de hidratação dos indivíduos de Ubatuba foi 

maior do que os de Picinguaba. Este resultado é consistente com as 

características do ambiente costeiro marinho que facilitaria maior perda de 

água por evaporação. Também é consistente com os achados de VAN BERKUM 

e colaboradores (1982) que expuseram a indivíduos de populações de 

Eleutherodactylus coqui, que ocupam ambientes de diferentes graus de 

umidade ambiental, a substratos de diferente potencial hídrico achando que os 

de ambientes mais áridos se hidratam mais rapidamente. Porém, não achamos 

maior taxa de hidratação nos indivíduos de Ubatuba na solução de 200 mOms, 

como esperávamos. A diferença encontrada entre os indivíduos das 

populações estudadas surgiu nos animais submetidos a 300 mOsm quando se 

hidrataram com solução de 40 mOsm. Essa diferença mostra que os indivíduos 

de Ubatuba nessas condições que são similares desde o ponto de vista da 

concentração plasmática às que exibem na natureza, hidratam mais rápido do 

que Picinguaba. Uma das explicações das diferenças nas taxas de hidratação 

entre espécies corresponde ao efeito diferencial do AVT sobre a 

permeabilidade de pele. Por exemplo, o AVT promove maior taxa de hidratação 

em espécies terrestres como Bufo regularis e B. carens do que em aquáticas 

como X. laevis. No mesmo sentido, BENTLEY e colaboradores (1958) acharam 

que as espécies de Neobatrachus de ambientes mais áridos hidrataram mais 

rápido do que as de ambientes de menor aridez. Essas diferenças foram 

consistentes com o efeito do Pitocin (versão artificial da oxitocina) sobre as 

taxas de hidratação nessas espécies. Portanto, é possível que o AVT possa ter 

aumentado a permeabilidade da pele, promovendo uma maior taxa de 

hidratação nos animais de Ubatuba do que nos de Picinguaba.  

A maior taxa de hidratação dos indivíduos de Ubatuba sob tratamento de 

300 mOsm não foi acompanhada de uma menor taxa de hidratação na 

condição controle, quando comparado com os indivíduos de Picinguaba. Isso 

sugere que os indivíduos da população de Ubatuba apresentam uma faixa 

maior de concentração plasmática em que pode captar água igual ou mais 

rápido do que os indivíduos da população de Picinguaba. Resultados na 

mesma linha são reportados para outras variáveis, por exemplo, espécies de 

anuros de regiões frias tem maior desempenho locomotor frente a 
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temperaturas baixas do que as de regiões menos frias, sem comprometer o 

desempenho em temperaturas mais altas (NAVAS, 1996).  

Igual ao observado no capítulo anterior, as taxas de desidratação foram 

menores em Ubatuba do que em Picinguaba. Se considerarmos os indivíduos 

de Picinguaba como o grupo de referência, a menor taxa de desidratação 

exibida pelos indivíduos de Ubatuba talvez não seria suficiente para compensar 

a perda por evaporação que aconteceria no ambiente, e essa perda seria 

equilibrada através de um aumento da taxa de hidratação. Por outro lado, três 

dos quatro grupos em que se mediu a repetitividade apresentaram valores 

estatisticamente significativos e o quarto foi marginalmente não significativo. Os 

resultados das taxas de desidratação são indicativos de que este atributo 

responde às condições em que os animais habitam e que existe variação 

consistente entre os indivíduos. No capítulo 3 discutimos que há evidências em 

outras espécies que sinalaram a possível a existência de plasticidade na taxa 

de desidratação em anfíbios (WARBURG, 1967). A repetitividade encontrada 

também sugere potencial para evolução adaptativa da taxa de desidratação 

(BENNETT, 1990). 

Em resumo, vimos que tanto as taxas de hidratação quanto as de 

desidratação poderiam ser vias de ajuste ao ambiente costeiro marinho, 

respondendo provavelmente ao efeito deste ambiente que facilita a perda de 

água por evaporação. Ao mesmo tempo, a elevada repetitividade abre a 

pergunta se as taxas de desidratação poderiam ser um atributo factível de 

evolução por adaptação. 
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DISCUSSÃO GERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajustes fisiológicos ao ambiente costeiro marinho em 

Thoropa taophora (Anura, Cycloramphidae). 
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DISCUSSÃO GERAL 

Através dos resultados da presente tese sugerimos que a tolerância à 

salinidade apresentada por Thoropa taophora está dentro da faixa exibida pela 

maioria das espécies estudadas. Portanto, a ocupação do ambiente marinho 

não requereria atributos extraordinários no relativo aos analisados, ou seja, os 

relacionados com elevadas tolerâncias a osmólitos como se observa nas 

espécies eurialinas. A ocupação do ambiente costeiro marinho é facilitada pela 

disponibilidade de água doce que vem da parte superior dos costões, onde se 

encontra a floresta. Ao mesmo tempo, os efeitos negativos de possíveis 

contatos abruptos com a água do mar podem ser reduzidos em decorrência de 

ajustes promovidos pelos próprios episódios de contato com água de 

salinidade elevada. Este resultado levanta questões acerca de outros 

ambientes que sofreriam variação na salinidade, e os anfíbios ali presentes 

exibiriam este processo de ajuste de curto prazo, consistente com a 

aclimatação. Por exemplo, o vertido de sais ao meio de forma direta em ruas e 

estradas no hemisfério norte para evitar o congelamento da água (KARRAKER et 

al., 2008; HOPKINS et al,, 2013, 2014) e também pelas atividades agrícolas 

(SMITH et al., 2006) que salinizam os corpos de água e os ambientes ocupados 

por anfíbios. Por outro lado, há evidências que mostram que a salinidade pode 

ser um fator que promova evolução por seleção natural. Por exemplo, HOPKINS 

e colaboradores (2012) reportam que há variação na sobrevivência entre os 

indivíduos de Taricha granulosa frente à exposição de elevada salinidade, e 

que essa variação está relacionada ao efeito materno, sugerindo uma variação 

entre famílias, permitindo especular com a possibilidade da existência de 

adaptação local. Esta espécie está submetida aos vertidos periódicos de sal ao 

meio para evitar o congelamento da água nas estradas. GOMEZ-MESTRE e 

TEJEDO (2003) também sugerem adaptação local frente ao efeito do mar em 

populações de Bufo calamita, a espécie apresenta populações na região 

costeira marinha e outras afastadas da costa. Sob experimentos de jardim 

comum os autores detectaram variação na sobrevivência e propõem a 

adaptação local como explicação da variação da tolerância à salinidade 

encontrada. Portanto, o aumento da tolerância frente às exposições breves à 
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salinidades elevadas talvez promova maior sobrevivência e, portanto 

aumentem a possibilidade dessas mudanças evolutivas acontecerem.  

 Apesar de não ter evidências de que T. taophora apresenta tolerância 

osmótica superior a apresentada por outros anfíbios, é esperado que existam 

algumas modificações do ponto de vista fisiológico que permitam aos animais 

ocupar este ambiente que apresenta uma carga de sal elevada e exposição 

aos ventos que vêm do mar. Através da comparação com uma população não 

costeira conseguimos elucidar alguns aspectos que poderiam contribuir com o 

ajuste a este tipo de ambiente. De forma geral, observamos que os indivíduos 

da população de Picinguaba (não costeira) perdem água mais rapidamente, 

tanto no meio aquático quanto no meio terrestre por evaporação. Isto implica 

que uma menor taxa de perda de água estaria vinculada ao ambiente costeiro 

marinho. Por outro lado, durante a exposição ao gradiente crescente, os 

animais perderam água, mas a porcentagem perdida não parece ser a causa 

da intolerância, uma vez que não superou 10%. Isto sugere que a tolerância ao 

incremento dos íons é um fator que estaria associado à ocupação do ambiente 

marinho. No mesmo sentido, vimos que não houve grandes diferenças na 

concentração plasmática entre as populações, exceto nas amostras obtidas no 

campo que sinalizaram valores mais altos nos indivíduos da população de 

Ubatuba. Portanto, frente a condições similares, as respostas em média foram 

similares, apoiando a ideia de que a população de Ubatuba seria mais tolerante 

ao incremento dos íons. Neste sentido a média da concentração de Na+ no 

plasma apresentou valores similares entre os tratamentos incluindo as 

amostras no campo, porém a população de Picinguaba exibiu uma tendência a 

incrementar a concentração de Na+ com o aumento da concentração externa. 

Isto sugere que talvez exista maior atividade da Na+/K+ ATP ase na população 

de Ubatuba que contribuiria com a maior tolerância ao incremento da 

salinidade. Há evidência nesse sentido tanto em anfíbios quanto em outros 

organismos do aumento da atividade da Na+/K+ ATP ase com o incremento da 

concentração de Na+ no meio (CHASIOTIS & KELLY, 2009, LEE et al., 2011, WU et 

al., 2014).   

 Relacionado com o anterior, o aumento da desidratação por evaporação 

também leva ao incremento da concentração dos íons e, portanto, os 

organismos propensos a se desidratar também precisam lidar com esse tipo de 
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incremento. DEGANI (1981) testou o efeito de soluções hiperosmóticas sobre 

populações de Salamandra salamandra que ocupam ambientes áridos e 

úmidos e reportou que a população de ambiente árido não só perdeu água a 

uma taxa menor quando submetida à solução hiperosmótica, assim como foi 

mais tolerante à salinidade do que as outras duas populações de região úmida. 

Consistente com isto, HILLMAN (1980) avaliou diferentes fatores que estariam 

associados com a tolerância à desidratação em várias espécies de anuros e 

achou que a tolerância ao aumento da concentração de Na+ é uns dos fatores 

que explica a maior tolerância à desidratação por evaporação. A população de 

Ubatuba está em um ambiente que facilita a perda de água por evaporação, ou 

seja, que está em um maior risco de desidratar do que Picinguaba. Talvez a 

maior concentração plasmática dos animais no campo reflita isso, mas não 

podemos descartar a maior quantidade de íons captados do ambiente ou pela 

alimentação. Como seja, o maior risco de desidratar também se viu confirmado 

pela menor taxa de desidratação exibida pela população costeira. Esta 

diferença entre populações poderia ser causada tanto por plasticidade 

fenotípica quanto por adaptação. A elevada repetitividade encontrada na taxa 

de desidratação sugere o potencial evolutivo deste atributo, tendo evidências 

em outros grupos como nas moscas Drosophilas em que a resistência à 

desidratação tem exibido herdabilidade (HOFFMANN & PARSONS, 1993), e essa 

resistência está associada aos níveis de aridez experimentados pelas 

populações na natureza. 

 Dada a maior concentração plasmática exibida pela população de 

Ubatuba e ao fato desta população ocupar um ambiente que promove maior 

risco de desidratação, e ainda, uma maior tolerância ao incremento de íons, a 

de se avaliar o papel das chaperonas nessa maior tolerância.  Apesar de não 

haver estudos que abordem o papel destas moléculas frente à exposição a 

elevada salinidade em anfíbios (HEIKKILA, 2010) há evidências em outros 

grupos que sugerem um papel importante das chaperonas na estabilidade das 

proteínas frente ao estresse osmótico (BHAGWAT & APTE 1989, PETRONINI et al., 

1993, WANG et al., 1993). Por outro lado, a hipótese de que a taxa de 

hidratação deveria ser maior naquelas populações que estiverem mais 

expostas ao risco de desidratar foi confirmada, mas unicamente nas condições 

de concentração plasmática similares às que Ubatuba naturalmente 
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experimenta. Isto sugere que esta população tem alguns elementos fisiológicos 

que podem ser interpretados como ajuste às condições de campo, esses 

ajustes não envolveram uma menor taxa de hidratação na condição controle.  

Sendo, a condição controle similar à experimentada pela população de 

Picinguaba no relativo à concentração osmótica do plasma.  

 A tolerância à salinidade e o risco ou efeito da desidratação por 

evaporação são fenômenos que deveriam estar vinculados de alguma forma, 

pois envolvem a tolerância osmótica associada à regulação de água e sais. 

Porém, a possível interação entre a tolerância à salinidade e a desidratação por 

evaporação nas espécies que ocupam ambientes costeiros marinhos não tem 

sido abordada de forma conjunta sobre uma mesma espécie, com algumas 

exceções. Gostaríamos de destacar três trabalhos que de forma direta ou 

indireta abordam ambos fatores. Por exemplo, GORDON e colaboradores (1961) 

depois de aclimatar por um tempo a F. cancrivora e R. tigerian a duas soluções 

de diferente salinidade, tentaram sem êxito verificar diferenças nas taxas de 

evaporação entre os tratamentos. Mais recentemente, e no contexto de fases 

de vida completamente aquáticas, GOMEZ-MESTRE & TEJEDO (2005) se 

perguntaram se os girinos de Bufo calamita da região costeira que apresentam 

maior tolerância à salinidade, depois de metamorfosear são menos afetados 

pela desidratação (medido através da sobrevivência, tamanho e capacidade na 

captura de presas), do que os girinos que vem de áreas de baixa salinidade e 

são menos tolerantes à salinidade. Os autores não acharam relação entre a 

maior tolerância à salinidade em girinos e os efeitos dos recém-

metamorfoseados à desidratação. Por último, WYGODA e colaboradores (2011) 

mediram a resistência cutânea esperando valores maiores do que os 

apresentados pela maioria dos anfíbios sob a ideia de que a maior resistência 

de alguma forma contribuiria com a maior tolerância à salinidade. O resultado 

obtido mostrou que mesmo superior à de uma superfície de água livre não 

indicaria que a resistência cutânea fosse um elemento fundamental que a 

diferenciasse das outras espécies no relacionado com a tolerância à salinidade. 

Este resultado é similar ao obtido nesta tese. 

 No presente trabalho, achamos relação entre a tolerância à salinidade e 

a desidratação no mesmo estágio de vida (póst-metamorfo). Particularmente, a 

população mais tolerante à salinidade apresenta menores taxas de 
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desidratação, fator possivelmente devido à maior exposição a um ambiente que 

promove maior perda de água por evaporação. Este último aspecto estaria 

também associado com maior tolerância aos íons. Dada a relação que existiria 

na tolerância à salinidade e a taxa de desidratação, surge a possibilidade de 

elaborar hipóteses sobre outros ambientes que possam exibir variação na 

salinidade, como acontece com a salinização de corpos de água como 

consequências de práticas agrícolas, e variação na umidade do ambiente por 

mudanças climáticas. Neste sentido, a seguir algumas hipóteses: 

1 - Indivíduos ou populações que apresentem maior tolerância à salinidade 

conseguiriam explorar com maior sucesso ambientes que promovam a perda 

de água por evaporação. Esta hipótese poderia ser testada avaliando tempo 

tolerado frente à desidratação por evaporação e sua relação com a tolerância à 

salinidade. 

2 – Indivíduos ou populações que apresentem baixa taxa de perda de água por 

evaporação conseguiriam lidar melhor com variações da salinidade ambiental. 

Esta hipótese poderia ser testada avaliando tolerâncias à salinidade e a relação 

com as taxas de desidratação. 

 

Possíveis vias de ajuste  

 Considerando os resultados obtidos detalhamos as possíveis vias de 

ajuste ao ambiente costeiro marinho e as variáveis associadas que poderiam 

ser abordadas no futuro.  

 Variação da tolerância à salinidade: associada com os níveis da 

atividade da Na+/K+ ATP ase e síntese das chaperonas. 

 Variação nas taxas de desidratação: variação dos lipídeos das 

membranas celulares da pele e uniões estreitas entre as células da pele, rins, 

bexiga urinária e outros órgãos a definir.  

 Variação nas taxas de hidratação: variação nos níveis de AVT, variação 

no efeito sobre a permeabilidade da pele que poderia envolver variação na 

quantidade e tipo de aquaporinas alocadas na pele da região ventral. Variação 

na densidade de capilares assim como aspectos morfológicos da pele que 

possam incidir na capacidade de captação de água. 

 Como foi mencionado ao longo desta tese, há evidências que indicam 

que a variação na tolerância à salinidade pode ser adjudicada a adaptação 
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local e em relação às taxas a plasticidade do fenótipo também tem sido 

sugerida, particularmente no caso da desidratação, mas também aparece com 

potencial evolutivo a taxa de desidratação. Com os resultados no presente 

trabalho não é possível adjudicar nenhuma destas possibilidades às variações 

encontradas, assim que em trabalhos futuros as análises das variáveis 

mencionadas que estariam associadas às vias de ajuste poderiam ser 

contextualizadas em qualquer destas abordagens.  
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