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RESUMO DO TRABALHO 

A temperatura afeta dramaticamente todos os processos fisiológicos dos 

organismos e, portanto, a maioria dos animais investe tempo e energia consideráveis na 

termorregulação. Animais ectotérmicos regulam a temperatura corpórea (Tb) 

principalmente com base em fontes externas de calor e por meio de ajustes 

comportamentais. Como consequência, ectotermos experimentam flutuações muito 

maiores da Tb do que a grande maioria dos animais endotérmicos. A variação da Tb tem 

impactos profundos nas capacidades funcionais das ectotermias e pode resultar em 

importantes consequências ecológicas. Em ectotermos, a taxa metabólica de repouso 

(TMR) e a perda de água evaporativa (PEA) são em geral diretamente relacionadas com a 

Tb, podendo ainda ser afetadas por características térmicas e disponibilidade de água dos 

diferentes hábitats. Ademais, a termorregulação nos ectotermos é determinada por um 

equilíbrio entre os custos e benefícios. Os ajustes no comportamento termorregulatório 

para compensar as condições adversas do ambiente podem acarretar numa alta demanda 

energia e tempo para os animais, enquanto que a regulação Tb pode resultar em benefícios 

associados à otimização de vários processos fisiológicos a uma determinada temperatura. 

Assim, particularmente para Squamata, os animais exibirão uma temperatura corpórea 

preferida (Tpref) na faixa térmica que melhora suas atividades. Estendendo-se abaixo e 

acima da faixa de Tpref, ectotermos irão atingir um limite térmico inferior (CTmin) ou 

superior (CTmax), nos quais o desempenho e, consequentemente, a sobrevivência serão 

comprometidos. Em serpentes, tanto a Tpref quanto os limites de tolerância térmica (LTT) 

variam intra e interspecificamente, sendo influenciados por muitos fatores, como por 

exemplo as condições ambientais do hábitat dos animais. Portanto, Tpref e LTT são 

atributos centrais da biologia termal de organismos ectotérmicos, incluindo serpentes, uma 

vez que podem refletir diferenças históricas e/ou adaptativas. Para abordar os aspectos 

ecofisiológicos envolvidos na termorregulação, balanço hídrico e metabolismo energético 

acima comentados, examinamos a Tpref, CTmin e CTmax, bem como os efeitos da 

temperatura (15, 25 e 35°C) sobre TMR e PEA em quatro serpentes Neotropical Crotalinae 

da América do Sul (Bothrops alternatus, B. jararaca, B. moojeni e Crotalus durissus). 

Estas espécies de serpente são filogeneticamente relacionadas e ocupam áreas geográficas 

que se sobrepõem extensivamente, mas apresentam diferenças consideráveis em termos de 

microhábitats preferidos e outros atributos biológicos. Em geral, B. jararaca e B. moojeni 

ocupam principalmente áreas florestadas, enquanto B. alternatus e C. durissus habitam 
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regiões de áreas abertas. Os resultados mostraram que tanto a TMR quanto a PEA 

aumentaram com a temperatura em todas as espécies. Tanto em 15 e 35°C, B. jararaca e B. 

moojeni apresentaram PEA semelhante, porém maiores que B. alternatus e C. durissus. 

TMR a 25°C não diferiu entre as espécies. Crotalus durissus exibiu as menores taxas de 

PEA dentre todas as espécies, em qualquer temperatura. As espécies de Bothrops 

apresentaram taxas de PEA semelhantes a 15 e 25°C. A 35°C, no entanto, B. alternatus 

exibiu taxas mais baixas de PEA do que espécies congêneres. Todas as espécies de 

serpentes tiveram Tpref à noite maior do que Tpref durante o dia. Interespecificamente, Tpref 

diurna não diferiu entre as espécies, enquanto que durante a noite B. jararaca e C. durissus 

selecionaram temperaturas mais altas do que B. alternatus e B. moojeni. Tpref noturna em 

B. alternatus foi maior do em B. moojeni. Bothrops alternatus exibiu o menor CTmin entre 

todas as espécies, enquanto B. jararaca apresentou valores de CTmin mais baixos do que B. 

moojeni. Os valores de CTmax para B. alternatus e C. durissus foram semelhantes, mas 

superiores aos de B. jararaca e B. moojeni. Nossos dados mostraram que TMR e PEA das 

serpentes foram congruentes com o tipo de ambiente ocupado pelos animais, do ponto de 

vista da fitofisionomia. As espécies de serpentes de áreas abertas (B. alternatus e C. 

durissus) exibiram taxas mais baixas de PEA do que as espécies florestadas (B. jararaca e 

B. moojeni). Além disso, C. durissus, seguido de B. alternatus, seria menos vulnerável a 

um potencial estresse térmico causado pelo potencial aquecimento climático em 

comparação com B. moojeni e B. jararaca, uma vez que, em temperaturas extremas, essas 

espécies não apresentariam muito um alto gasto de energia e seriam menos suscetíveis à 

dessecação. Do mesmo modo, tanto para Tpref quanto LTT nossos resultados pareceram ter 

relação com o tipo de ambiente ocupado pelas serpentes. As espécies de áreas abertas (B. 

alternatus e C. durissus) apresentaram maior CTmax e foram mais tolerantes ao calor do 

que as espécies florestadas (B. jararaca e B. moojeni). Entre as espécies de Bothrops, B. 

alternatus mostrou ser a espécie mais tolerante ao frio. Em conclusão, todas as serpentes 

selecionaram temperaturas menores durante o dia, o que poderia proporcionar uma 

economia de energia durante o período de inatividade. CTmax de C. durissus e B. alternatus 

indicou que essas espécies seriam menos vulneráveis ao estresse térmico causado pelo 

aquecimento do clima em comparação com B. moojeni e B. jararaca. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

É consenso que a temperatura é um dos fatores que afeta de forma mais 

significativa os processos fisiológicos dos organismos (Cossins and Bowler, 1987; 

Angilletta et al., 2002). Em decorrência, muitos animais investem considerável energia e 

tempo a fim de regular a temperatura corpórea (Tb) (Pough et al., 2001). Particularmente, 

nos ectotérmicos terrestres, alterações na Tb podem afetar diversos processos fisiológicos, 

como a taxa metabólica (Andrade et al., 1997; Secor, 2009; Gavira e Andrade, 2013), 

perda evaporativa de água (PEA) (Bennett e Licht, 1975; Dmi’el, 1985; Dmi’el, 2001; 

DeNardo et al., 2004; Tracy et al., 2008) entre outros. No caso dos répteis, a Tb é regulada 

principalmente por meio de ajustes comportamentais e escolha de micro-hábitats (Cowles e 

Bogert 1944; Patterson e Davies, 1982; Huey et al., 1989; Krohmer, 1989; Grant, 1990; 

Peterson et al., 1993), embora ajustes fisiológicos também ocorram (Dzialowski e 

O’Connor, 1999; Tattersall et al., 2004; Stuginski et al., 2011). Por sua vez, uma das 

principais consequências da ectotermia é que a regulação da Tb é amplamente influenciada 

pela disponibilidade de nichos térmicos adequados no ambiente (Angilletta, 2009) e, como 

tal, os organismos ectotérmicos geralmente apresentam flutuações muito maiores na Tb do 

que a grande maioria dos endotérmicos (Huey, 1982; Angilletta et al., 2002). Nesse 

sentido, os ajustes termorregulatórios para compensar condições adversas podem demandar 

elevado gasto de energia e o tempo (Huey e Slatkin, 1976; Lelièvre et al., 2011). Em 

contrapartida, a regulação da temperatura corporal pode resultar em benefícios associados 

à otimização de vários processos fisiológicos a uma dada temperatura ou intervalo térmico 

(Huey e Bennett, 1987; Hertz et al., 1993; Angilletta et al., 2002, Blouin-Demers e 

Nadeau, 2005; mas ver Fitzgerald et al., 2003). Neste sentido, muitas espécies de 

Squamata, quando em condições permitidas, exibirão uma temperatura corpórea preferida 

(Tpref) numa faixa termal que melhora o seu desempenho (Huey, 1982; Angilletta, 2009). 
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Assim como a regulação da Tb, a manutenção do balanço hídrico também é 

fundamental. Em muitos grupos animais, a PEA está correlacionada com a disponibilidade 

de água e/ou umidade do habitat, refletindo, portanto, na ocupação do habitat (Belasen et 

al., 2017). De fato, no caso dos Squamata, animais de regiões mais áridas apresentam PEA 

menores que os de regiões mais úmidas (Dmi’el, 1972; Mautz, 1982; Guillon et al., 2014). 

A ocupação de hábitat de uma determinada espécie, bem como sua distribuição geográfica, 

é resultado da interação entre fatores ecológicos e evolutivos, incluindo competição intra- 

e/ou interespecífica, disponibilidade de recursos, fatores históricos, entre outros (Case e 

Taper, 2000; Case et al., 2005). Para o grupo dos répteis, o hábitat ocupado por algumas 

espécies está intimamente relacionado com a temperatura do ambiente (Huey, 1987; 

Campbell e Solórzano, 1992; Krebs, 1994; Gaston, 2003; Blouin-Demers and 

Weatherhead, 2001). Consequentemente, com o aquecimento do clima, diversas espécies 

de ectotérmicos estão sendo forçadas a procurar hábitats altenativos (i.e., com temperaturas 

mais amenas), a fim de evitar o estresse térmico (Araújo et al., 2006; Moreno-Azócar et al., 

2012; ver também Seebacher et al., 2015). De fato, muitas destas espécies vêm 

apresentando uma drástica diminuição tanto na sua riqueza quanto na densidade, sendo que 

algumas já se encontram inclusive ameaçadas de extinção (Araújo et al., 2006; 

Foufopoulos et al., 2011; ver também Huey et al., 2009). Por exemplo, estima-se que daqui 

cerca de 60 anos, 20% das espécies de lagartos estarão extintas em razão do aquecimento 

climático, principalmente devido severas restrições no período de atividade destes animais, 

relacionadas dentre outras causas ao superaquecimento e/ou desidratação (Sinervo et al., 

2010). Mesmo considerando que a temperatura influencie funções fisiológicas e, 

consequentemente, o desempenho dos ectotérmicos, são ainda relativamente poucos os 

estudos que têm tentado incorporar parâmetros fisiológicos na tentativa de se entender 
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padrões de distribuição geográfica e ocupação de habitat por esses animais (Kearney e 

Porter, 2004; 2009; Navas, 2006; Titon e Gomes, 2012; 2015). 

As serpentes neotropicais do grupo Bothrops fazem parte de um conjunto 

aparentemente monofilético de cerca de 50 espécies, ocorrendo em praticamente toda a 

América Latina (Hoge e Romano-Hoge, 1981; Campbell e Lamar, 1989; Greene, 1992; 

Alencar et al., 2016). Dentro do gênero Bothrops, aproximadamente sete linhagens são 

reconhecidas e as espécies aqui estudadas, B. alternatus, B. jararaca e B. moojeni, são 

representantes dos grupos ‘alternatus’, ‘jararaca’ e ‘atrox’, respectivamente (Carrasco et 

al., 2012). De uma forma geral as serpentes Bothrops ocupam campos florestais e possuem 

hábito terrestre (Campbell e Lamar, 2004), embora algumas espécies possam ser 

encontradas em áreas abertas, apresentar hábito arbóreo, ou mesmo exibir uma variação 

ontogenética na utilização do micro-hábitat (Amaral, 1921; Campbell e Lamar, 2004; 

Sazima, 1992; Martins et al., 2002). No Brasil, o gênero Bothrops é considerado o grupo 

de maior importância médica, responsável por cerca de 90% das 20.000 ocorrências anuais 

de acidentes ofídicos (Ribeiro e Jorge, 1997; Melgarejo, 2009), com taxa de letalidade 

próxima a 0,3% dos casos (Araújo et al., 2003). Entretanto, de acordo com Sandrin et al. 

(2005), tais informações são transmitidas à população com uma série de problemas 

conceituais, o que leva a exacerbar a real nocividade das serpentes e, consequentemente, o 

medo natural das pessoas em relação às serpentes, acarretando possível matança e declínio 

desses animais. Somando-se a isto, a questão da perda e degradação de hábitats é 

considerada uma das principais causas da ameaça de extinção entre os répteis, uma vez que 

grande parte destes vertebrados não é capaz de sobreviver em ambientes demasiadamente 

alterados por ação antrópica (Martins e Molina, 2008; Marques, 1998; Marques et al., 

2010). Por exemplo, segundo o Livro Vermelho do Estado de São Paulo das 29 espécies do 

grupo Bothrops (aqui incluso o gênero Bothrocophias; Bérnils e Costa, 2011) pertencentes 
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à herpetofauna nacional, cinco estão ameaçadas de extinção, sendo que duas (B. alcatraz e 

B. insularis) são consideradas como “Criticamente Ameaçadas” (Marques et al., 2009; 

IUCN, 2015). Portanto, uma melhor compreensão sobre a biologia destas serpentes, 

incluindo fatores determinates de sua distribuição no habitat, é fundamental para a 

preservação e conservação tanto das espécies como do hábitat em que estão inseridas. 

Devido a isto, a presente tese teve como objetivo central investigar diversos 

parâmetros fisiológics, até então desconhecidos, para serpentes viperídeas do gênero 

Bothrops, como fisiologia termal, balanço hídrico e metabolismo energético. As espécies 

de serpentes aqui estudadas foram B. alternatus; B. jararaca; e B. moojeni, escolhidas 

tanto pela sua disponibilidade quanto pelo fato de representarem linhagens distintas dentro 

do gênero. Também por estes motivos, incluímos no trabalho uma quarta espécie, a 

cascavel (Crotalus durissus), a qual foi considerada como grupo externo das espécies 

eleitas dentro do gênero Bothrops (Alencar et al., 2016). Assim, investigamos nas quatro 

espécies de serpente os efeitos da temperatura sobre a taxa metabólica de repouso e perda 

evaporativa de água, bem como a preferência térmica e as tolerâncias térmicas mínima e 

máxima. 

As três espécies de Bothrops selecionadas para o desenvolvimento do presente 

projeto apresentam ampla distribuição geográfica com algumas áreas de sobreposição (Fig. 

1). A distribuição de B. jararaca se dá mais ao leste do país, da Bahia até o Rio Grande do 

Sul, bem como nordeste do Paraguai e norte da Argentina. Bothrops moojeni ocorre numa 

faixa mais central do Brasil, do Piauí ao Paraná, se extendendo ao norte da Argentina e 

leste da Bolívia e do Paraguai.  Bothrops alternatus é a espécie que se distribui mais ao sul 

dentre as três, presente nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, se estendendo até 

o Uruguai, Paraguai e norte da Argentina (Campbell e Lamar, 2004). Quanto ao micro-

hábitat, tanto B. jararaca quanto B. moojeni são encontradas em regiões florestadas, sendo 
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esta última quase sempre associada a matas de galeria (Sazima, 1992; Nogueira et al., 

2003; Sawaya et al., 2008; Barbo et al., 2011; Pires et al., 2012). Ademais, embora 

próxima a corpos de água, B. moojeni é frequentemente encontrada em áreas abertas de 

Cerrado (Martins et al., 2002; Nogueira et al., 2003), ao passo que que B. jararaca 

raramente está ligada a tais regiões não florestadas (Sazima, 1992). Bothrops alternatus, 

por sua vez, é mais comum no campo sujo, próximos a áreas ripárias, podendo estar tanto 

no solo como sobre a vegetação (Sazima, 1992; Martins et al., 2001; Sawaya et al., 2008). 

Além disso, B. alternatus também é frequentemente encontrada em formações abertas, 

incluindo áreas agrícolas, suburbanas e perturbadas (Lema, 2002; Campbell & Lamar, 

2004; Sawaya et al., 2008). No caso da cascavel sul-americana, Crotalus durissus, 

apresenta ampla distribuição na América do Sul sobrepondo, inclusive, a distribuição 

geográfica das três espécies de Bothrops inclusas neste estudo (Fig. 1). No Brasil, esta 

serpente habita os cerrados do Centro-oeste, as regiões áridas e semi-áridas do Nordeste e 

os campos e áreas abertas no Sul, Sudeste e Norte (Campbell e Lamar, 2004; Tozetti e 

Martins, 2008). 

Desta forma, ao longo do desenvolvimento deste trabalho, buscamos responder as 

seguintes questões: 

(i) O aumento da temperatura eleva as taxas metabólica e a perda evaporativa de água 

das serpentes? 

(ii) Espécies que habitam ambientes próximos a corpos d’água apresentam maiores 

taxas de perda de água? 

(iii) Espécies de ambientes com temperaturas mais amenas selecionam temperaturas 

mais baixas em laboratório? 

(iv) Espécies de ambientes com menor variação de temperatura (e.g., áreas florestadas) 

exibem menores tolerâncias térmicas do que espécies de áreas abertas? 
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(v) Espécies que habitam ambientes mais secos (e.g., áreas abertas e afastadas de 

regiões ripárias) apresentam menor PEA em comparação às espécies de locais mais 

úmidos? 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa da distribuição geográfica das quatro espécies de serpente utilizadas no 

presente trabalho (adaptado de Campbell e Lamar, 2004).  
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CONCLUSÕES GERAIS 

1) A temperatura afetou a TMR e a PEA em todas as espécies de serpente, de modo 

que o consumo de oxigênio e a taxa de perda de água aumentaram juntamente 

com a temperatura; 

2) A TMR dos animais pareceu se refletir com o tipo de ambiente das espécies: A 

15°C, Bothrops alternatus (espécie com distribuição mais ao sul dentre as 

quatro estudadas) e B. moojeni (que apresentou a menor Tpref) tiveram as 

taxas mais elevadas. A 35°C, as espécies de área aberta (B. alternatus e 

Crotalus durissus), sujeitas a maiores variações de temperatura no ambiente 

natural, apresentaram TMR menores que as serpentes de área florestada (B. 

jararaca e B. moojeni), onde a temperatura ambiente é tipicamente mais 

constante; 

3) Crotalus durissus, frequentemente encontrada em ambientes mais áridos, 

apresentou as menores taxas de PEA em todas as temperaturas. As serpentes 

do gênero Bothrops não diferiram quanto à PEA a 15 e 25°C. A 35°C, 

entretanto, B. alternatus apresentou PEA menor que as espécies congêneres. 

Desta forma, particularmentes em temperaturas mais elevadas, as espécies de 

área aberta tiveram taxas de PEA menores que as de área florestadas, onde a 

umidade relativa do ar é sempre elevada e temperatura raramente se extende 

acimda dos 30°C; 

4) Todas as espécies de serpentes, nas quais predominam hábitos noturnos, 

apresentaram Tpref durante a noite maiores que a Tpref durante o dia; 

5) Durante o período de inatividade das serpentes (i.e., durno) a Tpref não variou entre 

as espécies. À noite, B. jararaca e C. durissus apresentrarm os maiores 

valores de Tpref, seguidos por B. alternatus e B. moojeni. 
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6) Para todas as espécies, o CTmin foi mais lábil que o CTmax. O CTmin foi diferente nas 

três espécies de Bothrops, sendo que B. alternatus é a espécie mais tolerante 

ao frio, seguida por B. jararaca e B. moojeni. Crotalus durissus apresentou 

CTmin similar aos de B. jararaca e B. moojeni. 

7) Os valores de CTmax foram relacionados com o tipo de hábitat das serpentes. 

Espécies de áreas abertas (B. alternatus e C. durissus) foram mais tolerantes 

ao calor do que as espécies de hábitats florestados (B. jararaca e B. moojeni). 

8) Os resultados dos parâmetros fisiológicos analisados foram congruentes com o tipo 

de hábitat ocupado pelas serpentes, do ponto de vista da fitofisionomia. 

Bothrops alternatus e, principalmente, C. durissus, espécies de áreas abertas, 

demonstraram ser menos susceptíveis a condições ambientais adversas do que 

espécies que habitam áreas florestadas (B. jararaca e B. moojeni), visto que 

sob temperaturas elevadas (35°C), apresentaram menor TMR, PEA e maior 

tolerância ao calor. 




