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Resumo 

 

A desidratação é considerada um potente estressor nos anfíbios, afetando a 

fisiologia e o comportamento dos indivíduos. Neste contexto, a capacidade de percepção 

de água é uma importante característica que pode variar entre as espécies. Diante disso, 

investigamos neste trabalho de que forma a percepção sensorial atua como um mecanismo 

na homeostase hídrica dos anuros terrestres. Propomos testar a hipótese de que “espécies 

de Rhinella de ambientes com baixa disponibilidade hídrica possuem uma maior 

capacidade para encontrar água em comparação com espécies que ocupam ambientes 

com maior disponibilidade de água”. Para isto, utilizamos três espécies do gênero 

Rhinella que ocupam ambientes distintos quanto à disponibilidade de água. Investigamos, 

em condições controladas no laboratório, a diversidade de estratégias de busca e a 

habilidade de encontrar fontes de água quando os indivíduos são submetidos a 

desidratação moderada. Utilizamos variáveis operacionais relacionadas ao tempo para 

encontrar a fonte de água, o número de tentativas até encontrar a fonte de água e o tempo 

que o animal permaneceu na fonte de água. Observamos que após começar a se deslocar, 

os indivíduos de R. icterica e R. ornata fizeram o menor número de tentativas até entrarem 

em contato com o recurso hídrico. Seguido, os indivíduos de R. icterica encontraram água 

mais rápido, seguido de R. ornata e R. dypticha, a qual demorou sete vezes mais para 

encontrar água do que R. icterica e o dobro que R. ornata. Adicionalmente, os indivíduos 

de R. icterica tiveram uma maior taxa de sucesso para encontrar diferentes níveis de água. 

Estes resultados mostram que os indivíduos de R. icterica e R. ornata apresentam 

estratégias que permitem encontrar água mais rápido e com um menor esforço locomotor 

quando comparadas com R. dypticha. Adicionalmente, os indivíduos de R. icterica 
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apresentam uma maior habilidade para detectar níveis de água consideravelmente baixos. 

Os resultados não demonstram que a capacidade para encontrar água seja maior para a 

espécie de ambiente mais seco. No entanto, sugerimos uma possível associação entre os 

comportamentos para encontrar água e o efeito da desidratação na locomoção já 

encontrada para estas espécies de Rhinella estudadas. 

 

Palavras-chave: Anura, comportamento, busca de água, limiares de detecção, balanço 

hídrico. 

 

Introdução 

 

O risco de desidratação tem sido considerado um fator a ser analisado no contexto 

da ecologia dos anfíbios face às mudanças no ambiente. Mesmo diante da grande 

variabilidade na sensibilidade à perda de água (Anderson e Andrade, 2017; Titon e 

Gomes, 2017), a desidratação em níveis agudos nos anfíbios geralmente resulta em 

alterações na fisiologia e no comportamento. A ativação de respostas ao estresse, como 

aumento da resistência do tegumento às trocas hídricas e gasosas e o aumento na 

concentração de fluidos corporais que maximizam a conservação de água, são respostas 

fisiológicas ao déficit hídrico em anuros que incluem a propensão a busca de água 

(Lillywhite, 1971; Anderson e Andrade, 2017; Anderson et al., 2017; Barsotti et al., 2019; 

Madelaire et al., 2020). Entretanto, caso a severidade da desidratação ultrapasse o 

potencial de tais ajustes, efeitos deletérios tornam-se irremediáveis, culminando em uma 

diminuição aguda da locomoção com consequências ecológicas como, por exemplo, o 

aumento do risco de predação, a suspensão da reprodução e limitações no forrageamento 

(Titon e Gomes, 2015; Barsotti et al., 2019). Neste contexto, é importante entendermos 

os mecanismos compensatórios fisiológicos e comportamentais que confluem em 

estratégias individuais que garante a homeostase do balanço hídrico. Em termos gerais, 

ajustes conhecidos estão associados à detecção, captação e retenção de água (Lillywhite, 

2006). Exemplos de estratégias concretas incluem a busca de microambientes úmidos 

(Seebacher e Alford, 2002), a absorção de água pela superfície ventral do corpo (Roth, 

1973; Boutilier et al., 1992), a produção de secreções lipídicas cutâneas que atuam 

impedindo a perda de água por evaporação (Wygoda, 1984; Toledo e Jared, 1993), a 

postura de conservação da água (Spotila e Berman, 1976; Pough et al., 1983), e a 

estivação durante a estação seca, que permite diminuir a taxa metabólica e as taxas de 
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perda de água (Pinder et al., 1992; Carvalho et al., 2010). Entre estes, a capacidade para 

detecção de água é um dos processos menos conhecidos, ainda que crucial para o sucesso 

dos animais em conseguir repor a água perdida durante a desidratação. 

Uma ideia ampla é que entre as linhagens de anfíbios existe uma variação nos 

mecanismos e na capacidade para detectar água, premissa esta que se sustenta na enorme 

diversidade ecológica e comportamental observada em anfíbios que ocupam ambientes 

distintos quanto a disponibilidade de água. Como exemplo, podemos constatar diferentes 

espécie de anuros, mesmo filogeneticamente próximas, variam quanto a taxas de 

evapotranspiração e capacidade de absorção de água (Prates e Navas, 2009; Cruz-

Piedrahita et al., 2017). Da mesma forma, também há diversidade quanto a capacidade 

sensorial para detectar água (Grubb, 1973, 1976; Sinsch, 1990; Reshetnikov, 1998; 

Jungblut et al.,2020) e alguns estudos recentes sugerem estratégias diversas para 

manutenção do balanço hídrico (Maya, 2014; Cruz-Piedrahita et al., 2017; Madelaire et 

al., 2020). Os estudos realizados destacam que, em algumas espécies, indivíduos 

desafiados pela desidratação apresentam a estratégia do tipo “busca direta”, caracterizada 

por posturas passivas de retenção e conservação de água (Pough et al., 1983) e, 

posteriormente, por movimentações aparentemente direcionadas a fontes hídricas. Já 

outras espécies procuram água mediante “tentativa e erro”, sem aparente escolha de 

direção (Maya, 2014; Cruz-Piedrahita et al., 2017). Naturalmente, a diversidade de 

estratégias de busca de água deve guardar relação com o sistema sensorial do animal, 

sendo que diferentes linhagens devem diferir na capacidade de detecção.  

Os comportamentos ligados a detecção de água devem também depender da 

atuação dos receptores de umidade que, no caso dos anfíbios, têm sido identificados no 

epitélio ventral e nos membros locomotores de algumas espécies da família Bufonidae 

(Freisling, 1948; Stille, 1952; Brekke et al., 1991; Hillyard et al., 1998). Além disso, um 

olfato capaz de perceber umidade e odores (Reshetnikov, 1998) é característico de 

diversas espécies de anuros da família Bufonidae e Hylidae (Sinsch, 1987; Grubb, 1975, 

1976; Ishii, 1995; Reshetnikov, 1997, 1998; Hillyard, 1999). Em termos ecológicos, as 

habilidades sensoriais para detecção de água podem ser particularmente importantes para 

as espécies em ambientes com baixa disponibilidade hídrica (Cruz-Piedrahita et al., 2017; 

Madelaire et al., 2020). Por exemplo, Cruz-Piedrahita e colaboradores (2018) 

descobriram que, sob condições experimentais anuros de biomas semiáridos da Colômbia 

encontram água mais rapidamente do que congêneres de ambientes mésicos. Outro 

exemplo inclui o sapo Sul Africano Sclerophrys gutturalis, que apresenta grande 
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capacidade para a conservação da água e são altamente eficazes para detectá-la 

(Madelaire et al 2020). Além disso, algumas espécies de Rhinella que ocupam ambientes 

semiáridos apresentam maiores resistências cutâneas à perda de água além de exibirem 

uma maior eficiência de absorção de água desde substratos úmidos (Navas et al., 2007; 

Titon e Gomes, 2015, 2017; Cruz-Piedrahita et al., 2017). Esse conjunto de estudos 

corrobora que a capacidade de detectar água, junto com estratégias comportamentais e 

morfo-fisiológicas limitantes da desidratação, são fundamentais na radiação ecológica 

dos anuros (ver como exemplo Prates e Navas 2009).  

Diante disso, buscamos investigar neste estudo de que forma as espécies que 

anuros que ocupam ambientes com diferentes disponibilidades de água encontram fontes 

de água quando submetidos a desidratação. Em termos gerais, supomos que o ambiente 

hídrico influi na evolução das capacidades e sistemas de percepção sensorial associada à 

localização de água em anuros. Assim, em uma primeira abordagem analisamos em 

espécies filogeneticamente próximas, mas de ambientes contrastantes, se existem 

diferenças na capacidade e estratégia para encontrar água e se tais características são mais 

eficientes (com menor limiar de detecção) em espécies presumidamente associadas à 

menor disponibilidade de água durante a atividade. Esta hipótese está contextualizada em 

uma pesquisa sobre a diversidade de estratégias para procura de água em espécies do 

gênero Rhinella que provenientes de ambientes florestados (com maior disponibilidade 

de recursos hídricos) e abertos (com menor disponibilidade de água). Especificamente, 

propomos testar a hipótese de que “espécies de Rhinella ativas em ambientes com baixa 

disponibilidade hídrica possuem uma maior capacidade para encontrar água quando 

comparadas às espécies de ambientes com maior disponibilidade de água”.  

 

Material e métodos 

 

1. Modelos de estudo. 

Utilizamos indivíduos adultos de três espécies de sapos do gênero Rhinella. R. 

dypticha, R. ornata e, R. icterica. A espécie R. dypticha é um grande Bufonidae do grupo 

R. marina, amplamente distribuído na América do Sul do norte e centro da Argentina, 

centro da Bolívia, Paraguai, Uruguai e em todo o Brasil (Pramuk, 2006; Haddad et al., 

2013). Ao longo de sua área de distribuição, R. dypticha ocupa habitats abertos e 

sazonalmente secos desde a região do Cerrado brasileiro até o Chaco argentino, mas 

também ocorre com menor frequência nas bordas da Mata Atlântica, Mata Amazônica e 
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Caatinga (Stevaux, 2002; Pramuk, 2006; Haddad et al., 2013). R. dypticha se reproduz 

durante a primavera, entre agosto e novembro (Moreira e Barreto, 1997) e, apresentam 

um padrão de atividade que comumente ocorre no final da estação seca e início da 

chuvosa precedido de períodos de estivação durante o inverno (Vasconcellos e Colli, 

2009). Rhinella ornata é um pequeno bufonídeo do grupo de espécies R. crucifer, restrito 

à Mata Atlântica, encontrado desde o sul do estado do Espírito Santo, passando pelos 

estados do Rio de Janeiro e São Paulo até o norte do estado do Paraná (Baldissera et al., 

2004). Rhinella ornata se reproduz durante os meses de inverno e primavera (Jim, 2002; 

Toledo et al., 2012). Rhinella icterica pertence ao grupo R. marina, encontrado em toda 

a Mata Atlântica do sul e sudeste do Brasil (Pramuk et al., 2008; Stevaux, 2002). Esta 

espécie é comumente encontrada em áreas abertas e áreas antropizadas em torno a 

floresta. R. icterica é reprodutivamente ativa durante o verão e o inverno (Heyer et al., 

1990).  

 

2. Localidades e manutenção no laboratório. 

Coletamos os animais em três diferentes localidades do Estado de São Paulo 

(Brasil): Rhinella ictérica (N=12) no município de São José dos Campos, SP (23° 20 '43.6 

``S 45° 52' 51.69 ``W) entre os dias 16 e 18 de março de 2022; R. ornata (N=10) no 

município de São Bernardo do Campo, SP (23° 50 '39.2 ``S 46° 34' 36.9 ``W - Parque 

Ecológico Imigrantes) entre os dias 23 e 24 de outubro de 2021; e R. dypticha (N=10) no 

município de Ribeirão Preto, SP (21° 09 '43.3 ``S 47° 51' 32.4 ``W) entre os dias 7 e 10 

de janeiro de 2022. Levamos os animais ao laboratório na Universidade de São Paulo e 

os mantivemos individualmente em caixas plásticas com acesso livre à água. 

Alimentamos todos eles uma vez por semana com baratas criadas (Phoetalia pallida) em 

cativeiro, e os expusemos ao fotoperíodo de 13h de claro por 11h de escuro em 

temperatura média de 22oC (± 2oC, DP). Coletamos todos os animais permissão do 

ICMBio (número de processo: 73597) e nossos procedimentos foram aprovados pelo 

Comitê de Ética no Uso de Animais (número de processo: 370/2020-CEUA) do Instituto 

de Biociências da Universidade de São Paulo. 

 

3. Protocolo de desidratação  

Seguimos o protocolo desenvolvido por Titon e Gomes. (2015), colocando os 

sapos foram em uma caixa plástica (70,0 [C] × 30,5 [L] × 50,0 [A] cm) com cerca de 1cm 
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de altura de água durante 60 min, para garantir a hidratação. Posteriormente, cobrimos 

cada indivíduo com um lenço de papel para retirar o excesso de água da superfície da pele 

e esvaziamos suas bexigas por compressão abdominal leve. Nesta etapa, registramos a 

massa corpórea em uma balança digital modelo SSR-3000 marca BEL (em gramas) a 

qual consideramos como sendo a massa padrão (nível de hidratação de 100%) (Ruibal, 

1962). Posteriormente, colocamos os sapos individualmente dentro de um cilindro feito 

de acrílico (140 mm de diâmetro x 110 mm de comprimento, conectado em um dos lados 

com um ventilador elétrico convencional para aumentar a circulação de ar ao redor do 

sapo. Assim, submetemos cada indivíduo a desidratação até atingir 80% da massa 

corporal padrão. 

 

 

4. Medidas de capacidade para a detecção de água. 

Utilizamos labirintos feitos de policarbonato alveolar com oito braços radiais em 

torno de uma arena central em forma de asterisco (Fig. 1; Cruz-Piedrahita et al., 2018; 

Madelaire et al., 2020). Construímos os labirintos em relação ao comprimento rostro-

cloacal das espécies. Para R. ornata, as paredes do labirinto tinham 12 cm de altura e a 

arena central de 26 cm de diâmetro, dos quais cada braço tinha 16 cm de comprimento e 

4cm de largura. Para R. icterica e R. dypticha, as paredes do labirinto tinham 15 cm de 

altura e a arena central de 40 cm de diâmetro, dos quais cada braço tinha 28 cm de 

comprimento e 14cm de largura. No final de cada braço, colocamos uma placa de Petri 

contendo uma quantidade padronizada de espuma floral. Selecionamos por sorteio uma 

das oito placas de Petri para ser embebida com água, assim como sua posição nos braços 

no labirinto para cada ensaio. No momento das medidas, cobrimos os labirintos com uma 

placa de acrílico (labirinto pequeno: 65 × 65 cm; labirinto maior: 100 x 100 cm) para 

impedir a fuga dos indivíduos. Filmamos os experimentos com uma câmera de 

CCTV  480 TVL com LEDs infravermelhos montada acima dos labirintos e conectada a 

um gravador de vídeo digital em rede H.264.  

Realizamos duas categorias de experimento: uma para investigar as estratégias de 

busca de água; e outra em seguida para investigar o limiar de detecção de água. Na 

primeira categoria de experimentos, os testes tiveram uma duração de 5 horas. 

Conduzimos as medidas entre às 18h00 e às 23h00, horário em que as espécies de 

Rhinella que utilizamos são mais ativas na natureza.  
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 Fundamentamos a medida de ‘limiar’ na detecção de água em ensaios seriados 

utilizando o nível máximo de 20 ml de água na placa de Petri, seguida por medidas com 

10 ml, 5 ml, 2,5 ml e 1,25 ml de água. Cada nível de água correspondeu a um ensaio 

diferente para cada indivíduo (ou seja, uma vez em 20 ml, 10 ml, 5 ml, 2,5 ml e 1,25 ml, 

níveis de água) e cada indivíduo foi testado até o nível de água que indicou seu limiar. Os 

ensaios tiveram uma duração de máximo duas horas, e começaram a partir das 18 horas. 

Consideramos a ausência de detecção de água nesse tempo como um indicativo de limiar. 

Os indivíduos testados em diferentes níveis de água tiveram um intervalo de pelo menos 

5 dias entre ensaios, para permitir a recuperação da manipulação.  

 Antes do início dos ensaios para cada categoria de experimentos, colocamos os 

sapos individualmente no centro do labirinto e coberto com um recipiente de plástico por 

15 min (ex. 17h45) Uma vez que removíamos o recipiente, liberando o sapo na arena, os 

ensaios começaram. Após finalizar os ensaios, retiramos os sapos foram de seus 

labirintos, os pesados (± 0,01 g) e os devolvemos às suas caixas de manutenção. 

 

Para determinar as estratégias de busca de água, para cada vídeo, registramos as 

seguintes variáveis: 

 (1) Tempo de latência – o tempo necessário (em segundos) para os sapos 

começarem a se deslocar após serem liberados do recipiente de plástico dentro da arena; 

(2) Número de tentativas - o número de vezes que cada sapo entrou 2/3 de seu 

corpo num braço do labirinto antes de encontrar a água;  

(3) Tempo de sucesso – a duração (em segundos) que um indivíduo levou para 

encontrar e fazer contato físico com o recurso hídrico;  

(4) Tempo de residência - a duração (em segundos) total que o indivíduo passou 

em contato físico sobre a superfície úmida;  

(5) Tempo perto do recurso hídrico - o tempo gasto (em segundos) que o indivíduo 

passou dentro do braço do labirinto contendo o recurso hídrico sem fazer contato físico 

com ele;  

(6) Tempo de exploração- o tempo (em segundos) que os sapos se deslocaram no 

labirinto após encontrar água. 

 

Como a variação dos níveis de água que usamos nos experimentos de limiares de 

detecção poderiam afetar os comportamentos para encontrar água nos indivíduos, 

consideramos o Número de tentativas e Tempo de sucesso dos indivíduos em relação aos 

níveis de água que testamos.  
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Análises estatísticas 

 

Para entender como a massa corpórea dos indivíduos e o habitat de origem das 

espécies afetam as características comportamentais, modelamos as variáveis dependentes 

(Tempo de latência, número de tentativas, tempo de sucesso, tempo de residência, tempo 

perto do recurso hídrico e tempo de exploração) em função da massa corpórea dos 

indivíduos ao entrar no labirinto, utilizando as espécies como fator fixo, a soma dessas 

variáveis e suas interações. Considerando que a condição corporal pode afetar a 

locomoção, incluímos os indivíduos como fator aleatório. Para isto, usamos os pacotes 

“nlme” (Bates et al., 2015) e “bbmle” (Bolker, 2009) para construir o modelo linear 

generalizado misto (GLMM) no software R (versão 4.2.1). Selecionamos os modelos 

utilizando o princípio de parcimônia comparando os valores de critério de informação de 

Akaike para pequenas amostras (AICc). Consideramos válidos todos os modelos com 

valores de AICc abaixo de 7, e aquele de maior valor, o mais parcimonioso (Burnham e 

Anderson, 2002; Symonds e Moussalli, 2011). Adicionalmente, realizamos uma análise 

de qui-quadrado para testar a taxa de sucesso para encontrar os diferentes níveis de água 

entre as espécies (20 ml, 10 ml, 5 ml, 2,5 ml e 1,25 ml, níveis de água). Para entender 

como o tempo de sucesso variou em cada espécie em relação aos níveis de água 

detectados, realizamos análises de variação (ANOVA- de um fator) para cada espécie. 

Assumimos 0,05 como nível de significância. 

 

Resultados 

 

Estratégias de busca de água.  

Os modelos selecionados para o comportamento de busca de água são exibidos na 

Tabela 1. As espécies apresentam diferenças nas estratégias de busca de água (Tabela 2, 

Fig. 2) e, tais variações mostraram influência da massa corpórea dos indivíduos das 

espécies estudadas. Em relação às estratégias, não existe diferença entre as espécies no 

tempo para começar a se deslocar uma vez que colocamos os indivíduos dentro da arena 

de testes (Fig. 3). Após começar a se deslocar, os indivíduos de R. icterica e R. ornata 

fizeram o menor número de tentativas até entrarem em contato com o recurso hídrico. 

Adicionalmente, os indivíduos de R. icterica encontraram água mais rápido, seguido de 

R. ornata e R. dypticha, a qual demorou sete vezes mais para encontrar água do que R. 
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icterica e o dobro do que R. ornata (Fig. 3). Após encontrarem a água, os sapos R. icterica 

e R. ornata permaneceram maior tempo sobre a superfície úmida (acima de 80 % do 

tempo total dos ensaios). Posteriormente, as espécies não apresentaram diferença em 

relação ao tempo perto do recurso hídrico após deixarem de estar em contato direto com 

a água. Encontramos que os sapos de R. dypticha e R. ornata gastaram maior tempo de 

exploração após ter sucesso no encontro da água.  

No contexto intraespecífico, o tempo para começar a se deslocar variou em relação 

à massa corpórea em R. ornata (indivíduos com maior massa corpórea demoraram mais 

para começar a se deslocar no labirinto (Fig. 4). Também intraespecificamente, os 

indivíduos de R. ornata com menor massa corpórea fizeram menor número de tentativas 

até entrarem em contato com o recurso hídrico do que os indivíduos maiores. 

Adicionalmente, os indivíduos de menor massa corporal de R. dypticha e R. ornata foram 

os que permaneceram mais tempo em contato com a superfície úmida. Além disso, o 

tempo dentro do braço após deixar de estar em contato direto com a água variou entre os 

indivíduos de R. ornata em relação a sua massa corpórea: indivíduos menores demoraram 

mais perto do recurso hídrico do que os indivíduos maiores. No tempo até ter sucesso e 

no tempo de exploração não observamos variações em relação à massa corpórea dos 

indivíduos dentro das espécies.  

 

Limiares de detecção de água. 

As espécies de Rhinella mostraram variação na capacidade de detectar diferentes 

níveis de água (X2=43.21, df=8, P<0.001; fig. 8). Em R. icterica, 50% dos indivíduos 

tiveram sucesso até o segundo nível de água (10 ml) e só 30 % deles foram capazes de 

encontrar o nível mais baixo de água (Fig. 5). Em R. dypticha, 40% dos indivíduos 

encontraram água até o nível de água intermediário (5 ml) e só 10% deles tiveram sucesso 

para detectar o nível mais baixo. Em R. ornata, o 30% dos sapos tiveram sucesso até o 

nível de água intermediário, mas nenhum teve a capacidade de detectar o nível de água 

mais baixo. Em nenhuma das espécies foram encontradas diferenças no relativo ao tempo 

de sucesso associadas aos níveis de água. Em R. icterica (ANOVA: F=0.611 df=4 P=0.692) 

(Fig. 6); R. ornata (ANOVA: F=0.353 df=3 P=0.788) e, R. dypticha (ANOVA: F=0.668 df=5 

P=0.623). A maioria dos indivíduos em R. icterica, R. dypticha e R. ornata mostraram um 

aumento no número de tentativas com a diminuição dos níveis de água (Fig.7). 
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Discussão 

 

Mesmo sendo congenéricas, as espécies estudadas apresentam diversidade 

comportamental associada à busca de água, corroborando que este comportamento difere 

substancialmente entre espécies de anuros (Maya, 2018; Madelaire et al., 2020). Nossos 

resultados mostram que R. icterica e R. ornata apresentam alta habilidade para encontrar 

água, dado a seu baixo esforço locomotor e rápido encontro do recurso hídrico, o que 

caracteriza algumas outras espécies estudadas (Cruz-Piedrahita et al., 2017). Em 

contraste, R. dypticha demanda maior tempo para encontrar água, e o sucesso é precedido 

de um maior deslocamento, o que sugere seja menos direcionado. Existe ainda que este 

tipo de comportamento envolva movimentação aleatória no sistema, como poderia ser o 

caso em algumas espécies (Maya, 2018). As correlações ecológicas associadas ao que 

parecem ser diversas vertentes evolutivas no relativo ao comportamento e fisiologia da 

busca de água em anuros estão ainda em construção. Inúmeros fatores podem estar 

envolvidos, entre eles a probabilidade de desidratação, o tipo de micro-habitat, habitat e 

a capacidade de dispersão. Esses fatores todos parecem relacionados às habilidades na 

procura e detecção de recursos hídricos nas espécies de anuros (Sinsch, 1990; Seebacher 

e Alford, 2002; Tracy et al., 2008; Maya, 2018).  

Comportamentos associados à hidratação parecem relevantes em anuros, mas a 

busca de água, conceito aqui estudado, poderia ser menos relevante em ambientes 

particularmente úmidos. Entretanto, outra via de análise, seria associada à variação na 

susceptibilidade à desidratação, poderia ser mais relevante. A desidratação parece afetar 

o desempenho locomotor e pode gerar estresse fisiológico em anuros (Titon e Gomes, 

2017; Barsotti et al., 2019). Mesmo assim, é necessário apontar que também em contexto 

intergenérico há diferencias entre espécies na sensibilidade à desidratação.  Por exemplo, 

em comparação com a outras espécies de Rhinella do Brasil, R. icterica e R. ornata 

apresentam desempenho locomotor sensível à desidratação e maior eficiência na detecção 

e captação de água (Titon e Gomes, 2017). Mesmo se para o momento se trata de uma 

conjetura, existe a possibilidade de coadaptação no balance hídrico de anfíbios, de forma 

que a habilidade para detectar fontes de água seja um elemento coadaptado com a 

susceptibilidade à desidratação.  Por exemplo, R. dypticha mostra baixa sensibilidade da 

locomoção à desidratação, um certo aumento na resistência cutânea, e concentração 

comparativamente aumentada de fluidos internos (ex. osmolaridade do plasma, ureia e 
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iones) em indivíduos mais desidratados, que ocupam áreas do Cerrado (Anderson et al., 

2017; Titon e Gomes, 2017). Este conjunto de características poderiam ser interpretados 

como coadaptados e associados à manutenção adequada do balanço hídrico e uma 

facilitação para reabsorção de água, permitindo aos indivíduos atividade prolongada 

longe de recursos hídricos (Anderson et al., 2017, Anderson e Andrade, 2017). No caso 

de nossos resultados, o alto tempo de exploração dos indivíduos de R. dypticha após 

deixarem estar em contato com superfície úmida sugere uma possível busca ativa de 

novos recursos hídricos associado à capacidade de locomoção dos indivíduos mesmo 

desidratados (Anderson et al., 2017). Esta capacidade de locomoção também se associa à 

alta habilidade de dispersão dos indivíduos de R. dypticha, capazes de ocupar ambientes 

úmidos até áreas abertas de ambientes semiáridos (Vilas Boas, 2012; Haddad et al., 

2013).  

Com relação à diversidade comportamental associada ao balanço hídrico, estudos 

desenvolvidos com Rhinella marina indicam aumento no deslocamento em áreas 

distantes de fontes de água aparentes, ao menos durante os dias com maior umidade do 

solo (Seebacher e Alford, 1999). Comportamento similares têm sido observados em 

outros anuros que ocupam ambientes relativamente secos como em Anaxyrus americanus 

(Forester et al., 2006) e A. boreas (Bartelt et al., 2004).  Na região do Cerrado o início de 

atividades e deslocamento em R. dypticha é precedido pelo começo da época de chuvas 

(Vilas Boas, 2012). Este comportamento é considerado importante no balanço hídrico, 

mas também pode estar associado ao aumento da área de forrageamento e à identificação 

e uso de sítios reprodutivos (Seebacher e Alford, 1999). Um comum denominador a todos 

os estudos envolve capacidade de orientação variável com relação à água, capacidade de 

detecção de umidade por contato, e diversos sistemas sensoriais envolvidos (Sinsch, 

1990).  

A detecção de água por contato direto envolve possivelmente sensores cutâneos. 

Brekke et al. (1991) observaram que indivíduos de Bufo puntatus (Rhinella puntatus) que 

aumentam seu deslocamento nos dias chuvosos e úmidos, têm uma capacidade para 

detectar umidade através dos seus membros locomotores. Esta capacidade também foi 

observada em Rhinella woodhouseii por Stille (1952), onde os indivíduos mantinham a 

pele ventral levantada acima do solo até encontrar areia molhada, seguido de posturas 

para absorção de água, sugerindo a presença de receptores sensoriais nos pés capazes de 

detectar água osmoticamente disponível. Interessantemente, em áreas semiáridas na 

Caatinga, foi observado que indivíduos de R. dypticha tomam posturas de absorção de 
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água posteriormente a que seus membros locomotores entrarem em contato com a 

superfície úmida (Observações pessoais - C. Navas). Uma possível capacidade sensorial 

nos membros locomotores nessa espécie pode ser considerada; sugerimos que a busca 

mediante tentativa e erro para encontrar água, sem aparente escolha de direção observada 

neste estudo nos indivíduos de R. dypticha é associada à possível presença de 

quimiorreceptores na pele, é dizer que, os indivíduos precisam de entrar em contato com 

superfícies úmidas para detectar água (Hillyard et al. 1998).  

A detecção de água por vias olfativas também faz parte dos comportamentos 

guiados por odores em anfíbios, e que podem variar entre estágios de vida (Weiss et al., 

2021), integrado a diversos aspectos da ecologia (Starnberger et al., 2014). A capacidade 

olfativa em anuros têm sugerido um aumento na eficiência para localizar umidade nestes 

animais (Sinsch, 1987; Hiyllard et at., 1999). Por exemplo, indivíduos de Bufo bufo e 

Bufo japonicus com perda de olfato induzida experimentalmente dificultam a localização 

de água, precedida de deslocamentos aleatórios (Sinsch, 1987; Ishii et al. 1995). 

Entretanto, indivíduos sem percepção visual localizam água rapidamente (Sinsch 1987; 

Ishii et al. 1995). Um olfato capaz de perceber umidade e odores (Reshetnikov, 1998) é 

característico de diversas espécies de anuros da família Bufonidae, especialmente no 

gênero Rhinella (Sinsch, 1987; Grubb, 1975, 1976; Ishii, 1995; Reshetnikov, 1997, 1998; 

Hillyard, 1999). O estudo da presença de receptores sensoriais olfativos e na pele dos 

anuros, especialmente em espécies de Rhinella, e a associação com a capacidade de 

localizar água podem ser importantes para entender melhor as estratégias 

comportamentais para procurar água e a história evolutiva destas associações nestes 

animais.  

Variações intraespecíficas nos comportamentos de busca de água foram 

encontradas neste estudo, especialmente em R. ornata. Estes resultados mostraram uma 

diferença nas estratégias para encontrar água nos indivíduos R. ornata. Embora os 

indivíduos maiores demoraram a começar a se deslocar e fizeram um maior número de 

tentativas do que os indivíduos menores, todos eles encontraram água em tempos 

similares. Isto indicar que, os indivíduos maiores se locomoveram mais rápido do que os 

indivíduos mais pequenos no encontro do recurso hídrico. O aumento na locomoção 

incrementa a exposição da superfície ventral ao ar nos indivíduos e, consequentemente 

taxas mais altas de perda da água podem ser esperadas (Heatwole et al., 1969); encontrar 

água rapidamente e permanecer no recurso hídrico é crucial quando se procura água 

intensivamente (Maya, 2018). Diante disso, o alto tempo dos indivíduos maiores sobre a 
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superfície úmida é consistente com o anteriormente considerado. A associação entre a 

massa corpórea e as estratégias comportamentais pode ser adaptativa; estratégias 

comportamentais alternativas nos indivíduos podem refletir uma melhor capacidade para 

afrontar variações nos ambientes que confiram um estresse para os animais (Koolhaas, 

1999). Nós sugerimos que a estratégia de busca de água observada nos indivíduos 

menores de R. ornata se associam a um ajuste comportamental que permite afrontar um 

possível maior efeito da desidratação do que nos indivíduos mais grandes. Um aspecto a 

considerar neste contexto é a alta susceptibilidade à desidratação em R. ornata (Titon e 

Gomes 2015, 2017; Barsotti et al., 2019). Um fator adicional a ser considerado no 

contexto do balanço hídrico é a relação superfície-volume, que da perspectiva de que a 

conservação de água pode ser entendida como desfavorável em espécies de anuros 

pequenos (Wygoda, 1984). 

A variação nos limiares de detecção nas espécies estudadas sugere que existe entre 

os anuros diversidades na capacidade para detectar água, tal como visto na comparação 

aqui apresentada.  Considerando o efeito da desidratação e as estratégias para manter a 

homeostase hídrica nestas espécies (Titon e Gomes, 2015, 2017; Anderson e Andrade, 

2017), a capacidade de detectar água mesmo em baixas quantidades deve fazer parte de 

um conjunto de estratégias associadas à história natural, incluindo as variações hídricas 

no ambiente. Em conjunto, isto poderia melhorar o sucesso reprodutivo e, o sucesso na 

dispersão (Sinsch, 1987; Sol et al., 2002; Navas et al., 2007; Prates e Navas, 2019). 

Interessantemente, o deslocamento comportamental (número de tentativas) aumentou 

com a diminuição dos níveis de água detectados pelos indivíduos de cada espécie. Nós 

sugerimos a existência de uma possível sensibilidade na detecção de água nos indivíduos 

quando a quantidade de água a ser detectada diminui. Adicionalmente, a ausência na 

variação intraespecífica no tempo para encontrar o recurso hídrico em relação à redução 

dos níveis de água, sugerem um aumento na intensidade na busca dos indivíduos. 

 

Em conclusão, nossos resultados mostram que as espécies de Rhinella de 

diferentes ambientes, Mata Atlântica e Cerrado diferem nas estratégias para procurar e 

encontrar água. As estratégias comportamentais para encontrar água observadas nas 

espécies não foram necessariamente previstas, e sugerem uma associação com a 

sensibilidade do desempenho locomotor à desidratação nos sapos estudados (Titon e 

Gomes, 2017). Diante disso, a habilidade para detectar água nos indivíduos de R. icterica 

e R. ornata é considerada uma compensação adaptativa, associada à susceptibilidade à 
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desidratação que apresentam estes sapos. Adicionalmente, a habilidade para detectar 

baixos níveis de água dos indivíduos de R. icterica corroboram o uso de estratégias 

comportamentais eficientes para detectar o recurso hídrico. Embora, os indivíduos de R. 

dyptica apresentem uma busca de tentativa erro sem aparente escolha de direção para 

encontrar água, os ajustes fisiológicos que impedem a perda de água mesmo altamente 

desidratados (Anderson et al., 2017), pode impedir uma pressão seletiva associada a uma 

necessidade urgente a curto prazo por encontrar água, o que pode permitir aos indivíduos 

afrontar a baixa habilidade para localizar fontes de umidade. 
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Tabela 1. Modelos selecionados para avaliar as variáveis comportamentais e massa 

corpórea dos indivíduos das espécies de Rhinella da Mata Atlântica (R. icterica e R. 

ornata) e do Cerrado (R. dypticha). 

 

 

Tabela 2. Valores da mediana e desvio padrão da massa corpórea dos indivíduos das 

diferentes espécies de Rhinella e das variáveis comportamentais registrados nos ensaios 

de busca de água. TL: Tempo de Latência, NT: Número de Tentativas, TS: Tempo de 

Sucesso, TR: Tempo de Residência, TP: Tempo Perto do recurso hídrico e TE: Tempo 

de Exploração.  

 

 

 

 

Modelos AICc dAICc df Peso 

Tempo de Latência ~ Espécie 464.03 0 4 0.74 

Tempo de Latência ~ Massa Corpórea + Espécie 466.25 2.2 5 0.24 

Tentativas~ Massa Corpórea + Espécie 211.74 0 4 0.79 

Tentativas ~Espécie 214.55 2.8 5 0.19 

Tempo de Sucesso ~Espécie 592.26 0 4 0.97 

Tempo de Residência~ Massa Corpórea + Espécie 646.14 0 5 0.39 

Tempo de Residência ~ Espécie 646.17 0.03 4 0.38 

Tempo de Residência~ Massa Corpórea * Espécie 647.23 1.1 7 0.22 

Tempo Perto da Água ~Espécie 601.12 0 4 0.67 

Tempo Perto da Água~ Massa Corpórea + Espécie 602.78 1.65 5 0.29 

Tempo Perto da Água~ Massa Corpórea * Espécie 607.45 6.32 7 0.02 

Tempo de Exploração~ Massa Corpórea * Espécie 616.18 0 7 0.46 

Tempo de Exploração~ Massa Corpórea + Espécie 616.48 0.3 5 0.40 

Tempo de Exploração~ Espécie 618.80 2.6 4 0.12 

Espécies  Massa 

Corpórea (g) 

TL                

(s)  

NT                   

(n) 

TS                 

(s) 

TR                

(s) 

TP             

 (s) 

TE                

(s) 

R. icterica 104.2 ± 52.2 70 ± 545 2 ± 8 239 ± 366 16012 ± 7857 224.5 ± 3386 28 ± 1187 

R. ornata 14.9 ± 3.14 111 ± 258 3 ± 7 562.5 ± 5378 15704 ± 7258 

 

286 ± 4874 688.5 ± 6281 

R. dypticha 132.9 ± 58.9 256 ± 1390 7 ± 4 1400 ± 1460 9924 ± 6675 

 

148 ± 4256 892.5 ± 5353 
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Figura 1. Labirintos utilizados nas experimentações de busca de água nas espécies de 

Rhinella estudadas. 
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Figura 2. Radar em relação aos comportamentos de busca de água registrados para as 

espécies de Rhinella dentro nos labirintos. Os valores correspondentes a zero, um e 

intermediários foram considerados a partir da mediana dos dados registrada para cada 

variável comportamental (ver, tabela 1).  

 

 



29 
 

 

 

Figura 3. Variáveis comportamentais observadas nas espécies de Rhinella. O boxplot 

mostra a mediana e os quartis 10, 25, 75 e 90 das observações.   
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Figura 4. Variação das variáveis comportamentais estudadas em relação à massa 

corpórea dos indivíduos de cada espécie. A faixa cinza corresponde aos intervalos de 

confiança do 95 %.  
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Figura 5. Taxa de sucesso das espécies de Rhinella para detectar diferentes níveis de 

água. 
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Figura 6. Tempo gasto para encontrar o recurso hídrico pelos indivíduos das espécies de 

Rhinella estudadas em relação aos níveis de água detectados. Indivíduos de R. icterica 

(A), R. ornata (B) e, R. dypticha (C). O boxplot mostra a mediana e os quartéis 10, 25, 

75 e 90 das observações.  

A B 
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Figura 7. Número de vezes que cada indivíduo visitou um braço antes de encontrar água 

em relação aos níveis de água detectados. Cada linha representa o número de tentativas 

por cada indivíduos de R. icterica (A), R. ornata (B) e, R. dypticha (C). 

 


