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INTRODUÇÃO – PLASTICIDADE 

COMPORTAMENTAL 

Ataque Acuado 

Observando 



INTRODUÇÃO - 

PERSONALIDADE 

 Indivíduo 1   Indivíduo 2   Indivíduo 3  



INTRODUÇÃO 



PERGUNTA 

 

 O comportamento de girinos 

ousados e tímidos difere frente à 

mesma situação de estresse?  



MODELO DE ESTUDO 

 Girinos de Rhinella ornata 

 

 Variação comportamental entre os indivíduos  

 

 Variação comportamental atribuída à existência 

de personalidades 

 

 Vivem em área com influência de maré 

 

 



HIPÓTESE 

Girinos ousados exploram mais o 

ambiente frente a situações de 

estresse quando comparados a 

girinos tímidos 



M&M – 

CARACTERIZAÇÃO DAS 

PERSONALIDADES 

30 segundos de 

aclimatação 

60 segundos de teste 

Indivíduos separados e identificados 



M&M – MODELO DE 

ESTUDO 



M&M - EXPERIMENTO 

1 minuto 

Até 5 minutos 



M&M – ANÁLISES 

ESTATÍSTICAS 

 Teste de significância 

 Diferença média no número de indivíduos que 

mudou de recipiente entre girinos tímidos e girinos 

ousados 

 

 Diferença média do tempo de mudança do recipiente 

entre girinos tímidos e ousados 



M&M - PREDIÇÕES 

 (i) O número de girinos ousados que mudam de 

recipiente é maior que o número de girinos tímidos que 

mudam de recipiente; 

 

  (ii) O tempo que girinos ousados levam para  mudar de 

recipiente é menor que o tempo que girinos tímidos 

levam para mudar de recipiente.  

 



RESULTADOS 

 O número de girinos tímidos e ousados 

que mudaram de recipiente foi 

semelhante (p = 0,499) 

 

O tempo em que girinos tímidos e 

ousados mudaram de ambientes foi 

semelhante (p = 0,836) 
 



DISCUSSÃO 

A hipótese foi refutada 

 

Os girinos ousados não exploram mais o 

ambiente que girinos tímidos e nem mais 

rápido 



DISCUSSÃO 

Personalidade 
Semelhante em 

situações de 
estresse 

Plasticidade 
comportamental 

Constatada para 

R. ornata 
Contexto-específica 



DISCUSSÃO 

Salinidade 
Possui efeitos 

negativos 
Risco de morte 

Comportamento 

exploratório 

Comportamento de 
fuga 



CONCLUSÃO 

A importância relativa da plasticidade 

comportamental e personalidade nos 

ajuda a compreender a resposta da 

população frente a mudanças 
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