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Resumo: A evolução, distribuição e variação das características dos organismos resulta, em grande
parte, de restrições impostas pelo ambiente. Entre anuros, organismos altamente dependentes da
água, um dos fatores determinantes nesses padrões é a perda de água através da pele. Dois atributos
fundamentais envolvidos no balanço hídrico são o tamanho corporal e a resistência cutânea, em
que animais maiores ou com maior resistência conservam mais água que organismos menores ou
com resistência mais baixas. Nesse trabalho, investigamos aspectos evolutivos como evolução
correlacionada entre os dois atributos e variação e mudanças nas taxas evolutivas de cada um. Do
ponto de vista biogeográfico, testamos a hipótese de conservação de água na variação do tamanho
corporal e resistência cutânea de espécies distribuídas globalmente, ao longo de um gradiente
geográfico de evapotranspiração potencial (PET) e examinamos ainda, como essa relação é
influenciada pelo microhabitat utilizado pelas espécies. Consistente com estudos anteriores, os dois
atributos não apresentaram relação entre si, bem como as espécies arborícolas apresentaram
maiores níveis de resistência. Encontramos altas taxas evolutivas de ambos os atributos em uma
parte do clado dos hilídeos. O tamanho do corpo não apresentou relação com a variável utilizada,
mas encontramos resultado inédito da relação positiva entre resistência cutânea e PET, tendo a
arborealidade das espécies um efeito importante nessa relação. Nosso estudo revela a importância
do microhabitat na seleção de características e na relação entre fator abiótico e característica dos
organismos, além de contribuir com informações para o entendimento da distribuição de anuros ao
longo de gradientes ambientais, utilizando pela primeira vez as principais característica
morfofisiológicas estritamente relacionadas à economia de água desses organismos.
Palavras-chave: Massa, resistência da pele, economia de água, anura, PET.
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1. Introdução
A macroecologia busca explicar a distribuição e variação de organismos em grandes escalas
geográficas e temporais e suas implicações ecológicas (Brown 1995; Rosenzweig 1995). Esta
variação é em grande parte resultado das respostas dos organismos às influências de fatores
ambientais (e.g., temperatura, precipitação, salinidade) (Gaston et al. 2008), que resultam em
tendências sistemáticas dessas características das espécies. Recentemente, essas relações
macroecológicas envolvendo a interação dos organismos com o meio físico através suas respostas
fisiológicas tem se tornado uma área bastante promissora para o entendimento desse fenômeno,
tendo sido identificada como macrofisiologia. A macrofisiologia fornece uma perspectiva em
grande escala que é essencial para a compreensão da variação de características, abundância e
distribuição de plantas e animais, em função das repostas fisiológicas do organismo que ocorrem
em pequenas escalas (Chown et al. 2004).
O estudo de atributos relacionados ao controle fisiológico das espécies, contudo, tem um
longo histórico, bastante anterior à macrofisiologia. O tamanho corporal dos organismos, por
exemplo, é o principal modulador do balanço térmico, hídrico e metabólico dos organismos
(Schmidt-Nielsen 1984). Essa característica foi um dos focos do trabalho do fisiólogo Karl
Bergmann no século XIX (Bergmann 1847). A variação geográfica do tamanho corporal,
particularmente em endotérmicos, tem sido definida como regra de Bergmann (James 1970). Essa
regra estabelece que o tamanho corporal da mesma espécie (ou espécies próximas) aumenta com a
latitude, ou seja, que organismos de climas mais frios tendem a ser maiores do que organismos de
climas mais quentes. Isso ocorreria porque há uma relação entre o tamanho corporal (característica
morfológica) e a regulação da temperatura corporal (característica fisiológica): um animal maior é
mais eficiente em conservar determinada temperatura do seu corpo do que um animal pequeno,
mantendo uma temperatura corporal interna mais estável devido à sua menor área de superfície em
relação ao volume do corpo (James 1970). O volume de um animal define o calor produzido devido
o número de células geradoras de calor, enquanto a perda de calor é em função da a área de
superfície do corpo (Peters 1983). Assim, organismos maiores por possuírem um volume maior,
produzem mais calor e o perdem menos por possuírem área de superfície menor em relação ao seu
volume, garantindo assim uma maior eficiência da termorregulação em um clima frio
(Rodríguez et al. 2006).
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Esse fenômeno descrito pela regra de Bergmann também tem sido investigado entre
organismos ectotérmicos, porém, sem tanto consenso (Lindsey 1966; Ashton & Feldman 2003;
Pincheira-Donoso et al. 2007; Pincheira-Donoso et al. 2008). Entre os anfíbios, por exemplo, há
uma certa discordância na literatura quanto a aplicação dessa regra, com alguns estudos propondo
que anfíbios seguem essa regra (OlallaTárraga & Rodríguez 2007; Gouveia et al. 2013), outros
mostram uma fraca relação entre a variação geográfica do tamanho do corpo e a temperatura do
ambiente, como proposto originalmente por Bergmann (Ashton 2002; Slavenko & Meiri 2015).
Isso porque o metabolismo dos anfíbios, como todos os organismos ectotérmicos, produz calor
insuficiente e por isso dependem da temperatura do ambiente para regular a temperatura corporal
(Wells 2007). Para entender a variação das características desses organismos, algumas hipóteses
foram levantadas (Rosenzweig 1968; McNab 1971; Olalla-Tárraga & Rodríguez 2007; Rodríguez
et al. 2008) e entre elas, a hipótese de conservação de água (Nevo 1973; Ashton 2002) é a que tem
recebido maior suporte recentemente (Gouveia & Correia 2016; Amado et al. 2018; Gouveia et al.
2019; Castro et al. 2021), especialmente para os anuros (sapos, rãs e pererecas), devido sua forte
relação com este recurso em aspectos biológicos, com o ciclo de vida (Wells 2007), e aspectos
fisiológicos com a respiração, osmorregulação e termorregulação (Tracy 1975-1976; Ruibal 1962;
Shield e Bentley 1973; Vitalis 1990). Estes organismos são conhecidos por perderem água
facilmente através de uma pele permeável (Bentley & Yorio 1976; Bentley & Main 1972) e são
sensíveis à desidratação (Spotila e Berman 1976; Loveridge 1970). A taxa com que um anfíbio
perde água por evaporação é uma função: 1) do gradiente de densidade de vapor entre o animal e
seu ambiente, 2) a área de superfície da pele exposta ao ar e 3) a resistência do animal à perda de
água. O gradiente de densidade de vapor é em grande parte uma propriedade do ambiente físico e
não pode ser modificado pelo animal, a menos que ele mude para um novo microhabitat, enquanto
que a área de superfície da pele exposta ao ar está relacionada ao tamanho do corpo do organismo
(Wells 2007). Diferente do mecanismo original da regra de Bergmann (conservação de calor), a
conservação de água é o mecanismo por trás da variação geográfica do tamanho corporal dos
anuros. Com a temperatura do ambiente eles aquecem seus corpos e caso ultrapasse o tolerável,
eles perdem parte da água corporal por evaporação através da pele para regular a temperatura num
processo chamado de resfriamento evaporativo (Warburg 1967), por isso, para o balanço de calor,
o organismo precisa manter uma determinada quantidade de água em seu corpo. Assim,
analogamente à hipótese de conservação de calor, o volume de um anuro define a quantidade de
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água que pode ser armazenada dentro do corpo, enquanto que a água é perdida em função da área
de superfície do corpo. Com isso, organismos maiores, por possuírem um volume maior,
armazenam mais água e perdem menos por possuírem área de superfície menor em relação ao seu
volume. Seguindo essa ideia, regiões mais secas tendem a selecionar organismos maiores, já que
estes conseguem armazenar mais água em seu interior, enquanto organismos menores tendem a ser
favorecidos em áreas mais úmidas, com maior disponibilidade de água. Porém, a hipótese de
conservação de água não explica totalmente a variação de tamanhos corporais, como das espécies
aquáticas e semiaquáticas, uma vez que a disponibilidade hídrica não é um problema para elas
(Gouveia e Correia 2016).
Além do tamanho corporal, uma outra característica que reflete adaptação dos anuros à
perda de água é a resistência à perda de água por evaporação. Essa característica é resultado da
soma da resistência cutânea do animal e camada limítrofe. A pele é a interface entre o animal e o
meio, que fornece não só proteção mecânica, mas também serve como uma das principais vias para
troca de materiais e energia, e a manutenção das condições internas próximo da estabilidade
(homeostase) é um fator crucial na vida de todo organismo (Chuong et al. 2002). A água por
exemplo, precisa ser mantida a certos níveis para realização de vários processos fisiológicos e por
isso um recurso essencial e limitante, sobretudo para anuros (Archer, Chauvet, & Rouillé 1997). A
resistência do animal à perda de água representa a tendência da água de se mover através da pele
(medida em centímetros de movimento da água por segundo) e é uma propriedade determinada
pela estrutura morfológica e química da pele dos anfíbios (Lillywhite 2006). O nível de resistência
cutânea da espécie, bem como o tamanho corporal, está relacionado também com um aspecto
bastante fundamental, evolutivamente e geograficamente, para esses organismos: o microhabitat
(Moen et al. 2013, Moen & Wiens 2017). Isso porque espécies em diferentes microhabitats sofrem
diferentes pressões seletivas quanto à economia de água (Tracy et al. 2010), com as espécies
arborícolas apresentando geralmente maior resistência cutânea do que as espécies não-arborícolas
(Withers et al. 1984; Wygoda 1984; Young et al. 2005). O atributo muito provavelmente evoluiu
para um aumento da resistência cutânea nesses organismos devido à maiores níveis de radiação,
temperatura e convecção em relação aos demais microhabitats (McClanahan e Shoemaker 1987),
porém essa não é a única hipótese de mecanismos como determinantes da resistência cutânea em
anfíbios (Toledo e Jared 1993; Lillywhite e Mittal 1999). Por outro lado, a camada limítrofe é uma
camada fina de ar aderida à pele do animal, estando ele relativamente imóvel ou em locais com
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baixa velocidade do vento, que reduz o gradiente entre o ambiente e o organismo (Wells 2007).
Por estarem relacionados ao mesmo mecanismo de economia de água, esses dois atributos, massa
e resistência cutânea, podem apresentar uma relação evolutiva. Por exemplo, a resistência conferida
pela camada limítrofe aumenta com o aumento do tamanho do corpo, então organismos maiores
podem apresentar uma maior resistência à perda de água do que espécies menores, mesmo em
condições iguais (Shoemaker et al. 1992). Outra relação é a que podemos chamar de "sensibilidade
do atributo". Isto é, o tamanho do corpo ou a resistência cutânea podem ser selecionados
positivamente em animais conforme o estado atual dessas duas características do animal a fim de
conferir uma adaptação à desvantagem do pouco volume para se armazenar água em seu corpo ou
de uma rápida desidratação de uma pele frágil (Gouveia et al. 2019). Contudo, essa relação de
sensibilidade entre os atributos ainda é desconhecida na literatura, assim como também é o padrão
geográfico de variação de resistência cutânea.
2. Objetivos
Neste trabalho, investigaremos a relação evolutiva entre os dois atributos dos anfíbios
anuros relacionados à economia de água, como também a variação e mudanças da taxa evolutiva
de cada atributo. Além disso, investigaremos sob a visão da hipótese de conservação de água, a
associação dessas características com a condição climática que caracteriza a restrição hídrica dos
habitats encontrados na distribuição geográfica de cada espécie e como essa associação está
relacionada com o uso dos diferentes microhabitats.
2.1. Objetivos específicos
•

Testar a hipótese de relação entre massa e resistência cutânea;

•

Investigar a presença de variação nas taxas evolutivas de cada atributo, entre as espécies
estudadas;

•

Testar o efeito do microhabitat predominantes entre anfíbios anuros (terrícola, arborícola
e aquático) sobre a relação evolutiva entre massa corporal e resistência cutânea;

•

Testar a hipótese de conservação de água na variação geográfica de tamanho corporal e
resistência cutânea em resposta à variação climática de restrição hídrica, e o efeito do
microhabitat como um cofator que pode afetar essa relação.
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3. Metodologia
Coletamos informações bióticas e abióticas das espécies de anfíbios anuros de todo o
planeta. Dentre as informações bióticas, reunimos informações de atributos morfofisiológicos e
ecológicos das espécies, especificamente massa (g), resistência total (s/cm) e microhabitat
predominante (arborícolas, aquáticas e terrícolas). A resistência total é resultado da soma da
resistência cutânea e resistência da camada limítrofe (propriedade física da mudança de fase entre
os meios). Entretanto, a resistência cutânea é o atributo sob pressão seletiva do ambiente, e como
a resistência total depende diretamente da resistência cutânea, a primeira pode ser utilizada para
expressar o efeito adaptativo da segunda. Essas informações foram reunidas a partir de um
levantamento bibliográfico (Apêndice 1) e através de colaborações com os Profs. Dr. Carlos Navas,
do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências (USP), e Prof. Dr. Denis Andrade, do
Departamento de Zoologia (UNESP). Para caracterizar as relações evolutivas entre as espécies,
utilizamos a árvore filogenética dos anfíbios mais recente (Pyron & Wiens 2011). Essa
informação filogenética é fundamental para descrever o compartilhamento de ancestralidade e
dependência estatística entre os atributos investigados.
Quanto à informação abiótica, obtivemos mapa global de evapotranspiração potencial
(PET), a qual descreve as restrições hídricas previstas pela hipótese de conservação de água. PET
é a capacidade do ambiente em remover água devido a energia absorvida disponível no sistema e
o conteúdo de água na atmosfera (Fisher et al. 2011). Como os anuros são hidrofílicos e perdem
água muito fácil através da pele, essa variável descreve bem a restrição hídrica experimentada por
esses organismos no ambiente. As informações da variável foram obtidas a partir do banco de
dados CGIAR-CSI Global Soil-Water Balance Database (Trabucco & Zomer 2010; Figura 1).
Além disso, essa variável está predominantemente relacionada a condições climáticas históricas de
temperatura e precipitação, sendo, portanto, mais representativa de condições de evapotranspiração
históricas, as quais são mais adequadas para investigar padrões evolutivos.
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Figura 1. Gradiente geográfico de Evapotranspiração Potencial.

Obtivemos registros de ocorrência (coordenadas geográficas) de todas as espécies. Esses
dados foram obtidos a partir do banco de dados Global Biodiversity Information Facility (GBIF,
http://www.gbif.org). A partir das localidades de ocorrência de cada espécie, extraímos os valores
da variável climática PET. Para cada espécie, calculamos a mediana das condições, a qual descreve
o valor de PET típico da área de distribuição geográfica em que cada espécie vive (Gouveia &
Correia 2016).
A árvore filogenética foi reduzida apenas às espécies das quais tínhamos informações
bióticas (de pouco mais de 4000 para 118 espécies; Figura 2). Para os dados de ocorrência das
espécies, examinamos e excluímos dados com erros nas coordenadas geográficas. Estes erros
incluem registros duplicados, com latitude ou longitude = 0, coordenadas que indicam que algumas
espécies ocorrem no oceano e registros suspeitos, aqueles que ocorrem fora da distribuição
conhecida da espécie (Figura 3).
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Figura 2. Árvore filogenética contendo 118 espécies pertencentes à 9 famílias, destacadas na figura com
diferentes cores e seus respectivos nomes.

Figura 3. Pontos de ocorrência das espécies utilizados nesse trabalho. Pontos destacados por seta em vermelho foram
excluídos por apresentarem erros nas coordenadas geográficas.

Após reunidas as informações necessárias, utilizamos métodos filogenéticos comparativos,
que é um conjunto de métodos estatísticos que incorporam a relação de parentesco entre as espécies
nas análises (Felsenstein 1985, Garamszegi 2014). Como consequência da ancestralidade comum,
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as espécies podem representar dados estatisticamente dependentes, os graus de liberdade podem
ser inflados e os níveis de significância de testes convencionais podem não ser confiáveis (Garland
et al. 1993). Além disso, a dependência dos dados será maior quanto mais próximas
filogeneticamente forem as espécies, o que chamamos de sinal filogenético. Assim, dentre tais
métodos estatísticos, utilizamos o lambda (λ) de Pagel (1999) para testarmos o sinal filogenético e
sua significância (ao nível de significância de p < 0.05). O valor do lambda de Pagel varia de 0 a
1, onde 0 significa ausência e 1 presença de sinal filogenético. A evolução correlacionada entre
tamanho e resistência cutânea foi testada através da regressão filogenética (Grafen 1989), que
incorpora o valor de λ para um ajuste das variáveis devido à ancestralidade comum e,
consequentemente, o compartilhamento de tais atributos entre os clados (Hansen e Orzack 2005).
Já para testar a variação e mudanças da taxa evolutiva, usamos um método filogenético
comparativo recentemente proposto por Castiglione et al. (2019), que permite investigar as
mudanças nas taxas evolutivas a nível de espécies e de linhagens dentro do clado estudado.
Para testar o efeito dos diferentes microhabitats sobre a variação de massa e de resistência
cutânea, utilizamos a análise de variância filogenética (Garland et al. 1993, Garamszegi 2014). E
por fim, testamos a relação entre os dois atributos (tamanho e resistência) e o PET, incluindo o
microhabitat como um cofator. Para tanto, foi utilizada um ANCOVA filogenética. Esta técnica
consiste em uma análise de regressão filogenética, incluindo-se a possível interação das relações
entre as variáveis contínuas (massa ou resistência cutânea em função do PET), com o microhabitat
como cofator. A correção do efeito da autocorrelação filogenética é feita pela transformação da
matriz de variância-covariância pelo valor de lambda (λ) de Pagel (Pagel 1999).
O tratamento e análises de dados foram feitas no ambiente R (Development Core Team
2016) usando os pacotes caper (Orme 2011), ape (Paradis 2012), phytools (Revell 2012), raster
(Hijman & Van Etten 2012), RRphylo (Castiglione et al. 2019) e rgbif (Chamberlain et al. 2019).
4. Resultados e discussão
Foram coletados dados de 118 espécies (ver Apêndice 1). Os valores de tamanho corporal
variaram entre 0,23 g (Litoria micrabelos) a 94,85 g (Rhinella icterica), com média de 11,19 (±
14,57 desvios padrão). Já os valores de resistência cutânea variaram entre 0,45 s/cm (Litoria
moorei) a 404 s/cm (Chiromantis rufescens) com média de 27,07 (± 77,81 desvios padrão). Para
os dados de ocorrência das espécies, obtivemos um total de 10.969 registros. Houve grande
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variação no número de registros de localidade por espécie, sendo apenas 2 registros para Scinax
rizibilis e 196 registros para Hyla gratiosa.
O valor do lambda de Pagel para o sinal filogenético em todo o grupo foi significativa tanto
para massa (λ = 0,54, p<0,05) quanto para a resistência cutânea à perda de água (λ = 0,99, p<0,05).
O sinal filogenético da massa corporal era esperado, dado que outros estudos tendem a mostrar um
resultado similar (Young et al. 2005; Gouveia et al. 2013; Gouveia & Correia 2006). Com relação
à resistência cutânea, no entanto, poucos estudos foram feitos analisando esse atributo em um
contexto filogenético (e.g.: Young et al. 2005, Titon & Gomes 2015). Young et al. (2005)
encontraram alta similaridade entre espécies próximas quanto à resistência, o que é indicativo de
elevado conservantismo filogenético, semelhante ao encontrado neste estudo. Contudo, o estudo
anterior trabalhou com apenas 12 espécies, as quais também foram incluídas em nosso estudo, que
abrangeu 118 espécies, sendo, portanto, o mais completo até o momento sobre o sinal filogenético
de resistência cutânea. O lambda muito próximo de 1 indica alto sinal filogenético entre as espécies,
ou seja, que as diferenças entre as espécies são proporcionais ao tempo de divergência entre elas,
ao longo do tempo evolutivo (Freckleton et al. 2002). Esse resultado ainda permite concluir que a
massa corporal é um atributo mais lábil que a resistência cutânea (Losos 2008; Blomberg Garland
& Ives 2003). Ou seja, o tamanho corporal parece ser mais propenso a responder evolutivamente à
aridez. Esses efeitos podem ainda resultar de mudanças climáticas graduais, ou mesmo de
mudanças na cobertura vegetal e consequente do aumento da temperatura dos microambientes
(Kellermann et al. 2012).
Quanto a relação evolutiva entre massa e a resistência cutânea (Figura 4), esta não foi
significativa, o que pode ser um indicativo que ambos seguem diferentes modos de evolução. Isso
também foi encontrado em estudo anterior em nível intraespecífico (Young et al. 2005), porém no
presente estudo, analisamos essa relação de forma interespecífica com um maior número de
espécies que experimentam diferentes pressões do meio. A falta de relação entre os dois também
pode ser explicado pela confusão causada pela sensibilidade do atributo mencionado anteriormente,
pois vemos, por exemplo, que há várias combinações dos atributos: espécies pequenas com baixa
e alta resistência, espécies grandes com baixa e alta resistência, assim como também combinações
de valores intermediários dos dois atributos (Gouveia et al. 2019; Figura 4).
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Figura 4. Regressão filogenética entre massa e resistência. Os valores dos atributos estão em escala logarítmica.

Para a taxa evolutiva, encontramos altas taxas evolutivas em apenas uma parte da árvore
para ambos os atributos. Vimos que a mudança na taxa evolutiva da resistência cutânea ocorreu
numa parte da família Hylidae (Figura 5), provavelmente pelo fato de abranger aproximadamente
63,5% de espécies arborícolas em relação à toda árvore filogenética, com destaque para algumas
espécies dos gêneros Litoria e Phyllomedusa que apresentam uma pele altamente resistente
(Apêndice 1). De fato, algumas dessas espécies (e.g., Phyllomedusidae) produzem cera
impermeabilizante pela epiderme, e são conhecidas como anuros “à prova d’água” (Pough et al
1998). Além disso, essas espécies possuem tamanho corporal pequeno (média = 11,17±12,01).
Assim, a desvantagem de um corpo pequeno e o microhabitat arborícola em ambientes com alta
evapotranspiração pode estar relacionados com a inovação adaptativa contra a perda de água e suas
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taxas evolutivas mais elevadas. Por outro lado, a mudança na taxa evolutiva do tamanho corporal
ocorreu também na família Hylidae, porém numa porção menor (Figura 6) que abrange uma parte
das espécies do gênero Litoria. Estas espécies usam os três microhabitats (terrícola, arborícola e
aquático) e possuem resistência baixa à moderada (média = 9,34±9,89; Young et al. 2005) e corpo
relativamente grande.
Com a análise de variância filogenética, vimos que os valores de massa não apresentaram
diferença entre os três microhabitats (F = 3,67; p-valor > 0,05; Figura 7a), ao contrário da
resistência cutânea (F = 20,17; p-valor < 0,05), em que as espécies arborícolas apresentando valores
maiores que as demais (Tabela 1, Figura 7b). Espécies arborícolas estão sujeitas à uma maior
pressão para conservar água devido inúmeras propriedades do microambiente arborícola, tais como
maiores níveis de radiação, temperatura e convecção em relação aos demais microhabitats
(McClanahan e Shoemaker 1987). Portanto, a evolução de características que favoreçam uma
maior economia de água é fundamental para elas viverem em ambientes com dupla restrição
hídrica, ou seja, a alta evapotranspiração potencial e o hábito arborícola, mais distante de fontes de
água.

Tabela 1. Comparação par-a-par das médias de resistência cutânea entre os microhabitats. O símbolo (*) é referente à
valores significativos (p-valor < 0,05).

Arborícolas

Aquáticas

Arborícolas
Aquáticas

-5.952470*

Terrícolas

-3.782192*

0.624482

Terrícolas
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Figura 5. Árvore filogenética com a resistência cutânea das espécies mapeada e altas taxas evolutivas (círculo azul).
Valores de resistência em escala logarítmica vão do vermelho (menores valores) para o azul (maiores valores).
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Figura 6. Árvore filogenética com a massa das espécies mapeada e altas taxas evolutivas (círculo azul). Valores de
massa em escala logarítmica vão do vermelho (menores valores) para o azul (maiores valores).
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Figura 7. Média dos atributos entre os três microhabitats: (a) massa e (b) resistência cutânea.

Na análise de covariância filogenética, não encontramos relação significativa entre massa
e PET (p-valor > 0,05; Figura 8a). Isso pode ser explicado pelo fato de que, além da conservação
de água como mecanismo na variação do tamanho do corpo, esse atributo também está relacionado
à inúmeros aspectos e processos biológicos e ecológicos como consumo de recursos, seleção
sexual, competição e predação (Peters 1993; Moen & Wiens 2009; Moen et al. 2013, Wells 2007).
Além disso, é esperado que a variação do tamanho ao longo de gradientes de PET seja mais
frequente dentro das próprias espécies ou entre espécies filogeneticamente próximas (Gouveia et
al. 2019) e pelo fato de que acima do nível de espécies podem haver pressões seletivas diferentes,
incluindo outras adaptações espécie-específicas para otimizar a economia de água (Young et al.
2005). Já para a resistência cutânea, encontramos um efeito estatisticamente significativo da
interação PET e microhabitat sobre a resistência cutânea das espécies (F = 3,45; gl= 112; r²ajustado = 0.09; p-valor = 0,03; Figura 8b), com espécies arborícolas apresentando uma leve
tendência em aumentar a resistência cutânea com o aumento da evapotranspiração potencial.
Outros estudos já demonstraram a diferença nas resistências cutâneas entre espécies arborícolas e
as demais (e.g., Wygoda 1984; Young et al. 2005; Tracy et al. 2010), porém mostramos aqui, pela
primeira vez, que a variação das resistências cutâneas entre espécies de diferentes microhabitats é
afetada pela restrição hídrica nos ambientes.
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Figura 8. Relação entre evapotranspiração potencial e: massa (a) e resistência cutânea(b), com diferentes usos
de microhabitat. Os dados de massa e resistência cutânea estão em escala logarítmica.

Apesar de significativo, o poder de explicação da variável PET sobre a resistência cutânea
foi relativamente fraco. Assim como o tamanho do corpo, a variação de resistência cutânea em
função do gradiente de evapotranspiração pode ser mais evidente em nível intraespecífico ou entre
espécies filogeneticamente próximas (Gouveia et al. 2019). Contudo, até o momento, não há
estudos sobre variação intraespecífica de resistência cutânea entre anfíbios anuros. Além disso, há
o fato da maioria das espécies de anuros no planeta (pelo menos 80%), incluindo as espécies
utilizadas nesse trabalho, viverem em regiões de maior umidade, ou seja, com baixa influência do
PET, como florestas tropicais (Fisher et al. 2011). Por exemplo, dentre aquelas incluídas neste
estudo, apenas duas espécies arborícolas (Litoria gilleni e Litoria splendida) vivem em áreas de
PET acima de 2500 mm/ano embora outras espécies sejam conhecidas (Garda et al. 2017). Mesmo
com essa escassez de dados de espécies arborícolas em áreas de alta evapotranspiração, a influência
do PET sobre a resistência cutânea é mais perceptível neste grupo de espécies (Figura 8b). Além
disso, é importante destacar que as estimativas de PET não levam em consideração o gradiente
vertical do microclima do solo para a copa das árvores (Johansson 1974, Fetcher et al. 1985,
Scheffers et al. 2013). Isso corrobora a hipótese da conservação de água (Gouveia & Correia 2016),
bem como nossa hipótese de que o efeito do microhabitat deve levar a diferenças na forma e/ou na
força da relação entre PET e determinado atributo fisiológico. Já as espécies aquáticas, assim como

21

as terrícolas, também não apresentaram relação com o PET pelo fato de viverem próximo ou dentro
de corpos d’água e por isso não sofrem com a restrição hídrica.

5. Conclusões
Nosso estudo revela a importância do microhabitat nos nossos resultados que, juntos,
contribuem com informações para o entendimento da evolução e variação de características
fundamentais para a adaptação dos anuros ao longo de gradientes climáticos. Primeiro,
encontramos sinal filogenético para ambos os atributos, porém nenhuma relação entre eles. A
massa é um atributo mais lábil e a resistência cutânea um atributo mais conservado por seguir uma
evolução neutra, bem como da possibilidade de as espécies sofrerem seleção de um mesmo local
(Losos 2008). Segundo, localizamos no clado dos Hilídeos, um clado majoritariamente de espécies
arborícolas, altas taxas evolutivas para ambos massa e resistência cutânea a fim de contornar as
desvantagens de um corpo pequeno ou baixa resistência cutânea. Terceiro, encontramos resultados
bem conhecidos da literatura, os quais mostram que espécies arborícolas apresentam os maiores
níveis de resistência cutânea em relação às espécies não-arborícolas. Quarto, a relação entre
resistência cutânea e PET dependente do tipo de microhabitat predominante de cada espécie, uma
informação importante para trabalhos futuros que utilizem o mesmo contexto que utilizamos. Esse
é o trabalho mais completo já realizado sobre a variação interespecífica de resistência cutânea em
anuros. Esse atributo exerce grande influência no uso de diferentes microhabitats e nos padrões de
distribuição, variação e diversidade desses organismos (Oliveira & Scheffers 2019). É importante
ressaltar também, que o nosso trabalho se baseou em apenas 118 espécies de anuros. Entretanto,
esse grupo de organismos altamente diverso conta com um pouco mais de 4500 espécies. Dessa
forma, enfatizamos a necessidade de mais estudos para caracterizar seus aspectos fisiológicos, a
fim de obtermos um panorama mais completo sobre as relações dos fatores abióticos e a variação
e evolução dos atributos desses organismos.
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APÊNDICE 1
Espécies
Rhacophorus_taipeianus
Kurixalus_eiffingeri
Chiromantis_petersii
Chiromantis_rufescens
Polypedates_maculatus
Polypedates_megacephalus
Polypedates_leucomystax

Massa Resistência Microhabitat
3.8
1.8 Arborícola
3.3
4.1 Arborícola
6
347 Arborícola
7
404 Arborícola
5.5
1.9 Arborícola
8.6
3 Arborícola
4.4
14 Arborícola

PET
1306.5
1286
1989
1318.5
1898.5
1360
1531
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Rhacophorus_arvalis
Rhacophorus_moltrechti
Rhacophorus_prasinatus
Buergeria_robusta
Buergeria_japonica
Rana_catesbeiana
Rana_pipiens
Rana_longicrus
Rana_temporaria
Platymantis_vitiensis
Platymantis_vitianus
Austrochaperina_adelphe
Afrixalus_fornasini
Afrixalus_quadrivittatus
Afrixalus_stuhlmanni
Hyperolius_pusillus
Hyperolius_nasutus
Hyperolius_tuberilinguis
Hyperolius_kivuensis
Hyperolius_argus
Leptodactylus_podicipinus
Leptodactylus_notoaktites
Physalaemus_olfersii
Physalaemus_spiniger
Duttaphrynus_melanostictus
Incilius_valliceps
Anaxyrus_cognatus
Anaxyrus_terrestris
Rhinella_icterica
Rhinella_marina
Rhinella_ornata
Rhinella_diptycha
Proceratophrys_boiei
Hyla_arenicolor
Hyla_cinerea
Hyla_gratiosa
Pseudacris_regilla
Pseudacris_crucifer
Osteopilus_dominicensis
Osteopilus_septentrionalis
Scinax_hayii
Scinax_rizibilis
Scinax_crospedospilus

5.1
6
11.5
11.7
1.7
39.18
18
10.2
28.55
2.5
11.1
0.39
1.28
0.82
0.3
0.65
0.45
1
1.6
1.1
4.46
12.09
2.96
0.5
12.9
14.12
14
16.37
94.85
40.3
15.2
78.48
11.96
5
5.17
13.32
0.45
1.25
40.75
17.58
3.51
0.72
1.25

3.3
2.7
2.3
1.6
0.5
0.84
1.6
0.6
3
3.4
2.3
3.1
4.8
3.2
5.5
34.2
96
29.2
73.5
24.5
1.7
2.53
2.85
2.63
0.9
0.82
1.7
0.93
1.16
3.4
4.43
1.96
2.35
4.2
3.54
3
2
2.15
2.74
1.91
4.42
3.76
3.13

Arborícola
Arborícola
Arborícola
Terrícola
Terrícola
Aquático
Aquático
Aquático
Aquático
Arborícola
Terrícola
Terrícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Arborícola
Arborícola
Terrícola
Terrícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola

1504.5
1402
1263.5
1293
1390
1508
958
1317
831
1507
1492
2242
1664
1488
1664
1744
1881
1662
1723
1632
1681
1211
1181
1223
1464.5
1765.5
2129
1638
1209
1807
1229
1625
1216
2103
1636
1568
1041
1287
1868
1770
1242
1192
1151
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Dendropsophus_triangulum
Dendropsophus_minutus
Dendropsophus_microps
Hypsiboas_albopunctatus
Hypsiboas_fArborícolaer
Hypsiboas_bischoffi
Hypsiboas_polytaenius
Litoria_microbelos
Litoria_meiriana
Litoria_coplandi
Litoria_watjulumensis
Litoria_nasuta
Litoria_inermis
Litoria_pallida
Litoria_tornieri
Litoria_adelaidensis
Litoria_rubella
Litoria_rothii
Litoria_peronii
Litoria_bicolor
Litoria_moorei
Litoria_aurea
Litoria_dahlii
Cyclorana_platycephala
Cyclorana_maini
Cyclorana_longipes
Cyclorana_novaehollandiae
Cyclorana_australis
Litoria_gracilenta
Litoria_xanthomera
Litoria_chloris
Litoria_splendida
Litoria_caerulea
Litoria_gilleni
Phyllomedusa_iheringii
Phyllomedusa_sauvagii
Phyllomedusa_boliviana
Phyllomedusa_azurea
Phyllomedusa_hypochondrialis
Pachymedusa_dacnicolor
Agalychnis_callidryas
Agalychnis_annae
Eleutherodactylus_cooki

4.23
0.5
0.55
5.86
38.25
3.5
1.12
0.23
0.87
3.79
8.99
4.45
2.11
3.02
2.66
3.9
2.94
4.36
9.3
0.62
14.4
19.1
15.3
0.7
5.7
7.41
51.7
30.5
1.6
7.3
18.1
41.6
9
28
16
17.5
12.7
3
3.5
17.2
1.3
22.1
4

2.92
0.1
9.23
2.54
3.34
5.6
5.46
3
3.2
14
12
8.8
4.2
8.2
5.4
6.5
17
20
9.21
66
0.45
6.9
4.9
1.8
2.1
7.1
4.6
7.1
118
28.8
31.09
12
1.8
12.8
277
300
336
242
364
14
2.8
10
1.77

Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Terrícola
Aquático
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Aquático
Aquático
Aquático
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Terrícola

1180
1426
1192
1481
1363
1146
1611
2227
2293
2503.5
2412
1801
2337.5
2248
2261
1662
2135.5
2233
1594
2247
2114
1640
2254
2199
3044.5
2643
2184
2595
1714
1755.5
1564
2633
1776
2849
1438
1811
1654
1774
1492.5
1911
1683.5
1519
1794
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Eleutherodactylus_coqui
Pseudophryne_guentheri
Uperoleia_russelli
Uperoleia_lithomoda
Crinia_bilingua
Crinia_pseudinsignifera
Crinia_georgiana
Notaden_nichollsi
Notaden_melanoscaphus
Neobatrachus_wilsmorei
Neobatrachus_kunapalari
Neobatrachus_aquilonius
Neobatrachus_fulvus
Neobatrachus_pelobatoides
Neobatrachus_sutor
Neobatrachus_centralis
Heleioporus_inornatus
Heleioporus_eyrei
Heleioporus_albopunctatus
Platyplectrum_spenceri
Platyplectrum_ornatum
Limnodynastes_fletcheri
Limnodynastes_convexiusculus
Scaphiopus_holbrookii
Scaphiopus_couchii

2
2.1
4
1.27
0.3
1
2.2
27.6
16.5
19.4
15.6
8.6
11.4
6.4
9.4
10
21.2
11.4
34.1
6.6
6.49
4.8
11.7
12.86
25.85

1.53
1.7
1.7
2.9
2.9
2.7
1.4
2.1
4.9
2.1
2.2
0.8
2.7
1.1
1.1
2.2
2.2
2.5
1.6
2.8
7.2
1.46
5.6
0.85
5

Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Aquático
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola

1839
2246
3077.5
2354
2246
1788
2113
3041
2346.5
2834.5
2278
3129
2935
2241
2873
3007
1946
2119
2171
2854.5
2045.5
1958.5
2245.5
1556
2307

