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A serrapilheira é formada pela deposição dos 

restos de plantas e acúmulo de material orgânico 

vivo em diferentes estágios de decomposição, 

sendo também a principal via de retorno de 

nutrientes ao solo ou sedimento. / Imagem: Javier 

Yores 

Quando adentramos florestas 

tropicais ou subtropicais, é comum 

encontrarmos um universo com 

diversos tipos de invertebrados e até 

pequenos vertebrados vivendo entre as 

folhas e detritos (restos de qualquer 

material) caídos. Essa porção do solo é 

conhecida como serrapilheira e é o 

palco das mais variadas interações entre 

as espécies. Em especial, é onde muitas 

espécies de rãs terrestres buscam seu 

alimento. 

As espécies de rãs que vivem nesse 

ambiente são conhecidas como rãs de 

serrapilheira e apresentam a maior parte 

do seu ciclo de vida em ambiente 

terrestre. As rãs de serrapilheira 

apresentam diferentes formas, 

tamanhos, comportamentos e cores. 

Assim, podemos nos perguntar se essa 
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enorme variação poderia apresentar 

algum padrão geral. Por exemplo, está 

relacionado ao habito alimentar dessas 

espécies? 

 

As rãs são encontradas no mundo todo, exceto em 

lugares muito frios. Estes animais de pele fina e 

úmida, patas fortes e dedos longos são mais 

comuns em florestas tropicais e em geral, 

alimentam se de caramujos, lesmas e insetos. / 

Imagem: Andrés Hernandez S. 

Nesse sentido, sabemos que muitas 

espécies de rãs que são chamativas e 

tóxicas têm a sua toxicidade proveniente 

de seu alimento, sendo esta uma 

intrigante estratégia anti-predação 

conhecida como aposematismo. 

 

https://youtu.be/NOnVaK83jsw Aposematismo é 

a capacidade de algumas espécies dotadas de 

poderosos meios de defesa, como ferrões ou em 

alguns casos venenos, de avisar do seu perigo com 

cores vivas. É o caso das rãs tropicais pequenas. / 

Vídeo: Canal Fãs da Mente 

Nos últimos 40 anos, pensávamos 

que a variação alimentar em rãs de 

serrapilheira tinha um padrão geral, no 

qual teríamos um contínuo entre 

espécies especializadas em comer 

formigas e ácaros, passando por espécies 

com um hábito alimentar variado como 

as generalistas, até finalmente chegar 

em espécies que evitam comer formigas 

e ácaros. Além disso, esse padrão seria 

relacionado a estratégia de busca de 

alimento, mecanismos de defesa e 

forma do corpo. Ou seja, as espécies 

especialistas em formigas tenderiam a 

ter bocas estreitas, ser venenosas e 

buscar ativamente seu alimento, 

enquanto que as espécies que evitam 

comer formigas e ácaros seriam espécies 

camufladas, com bocas largas e 

tenderiam a esperar a aparição de uma 

presa. Já as espécies generalistas 

tenderiam a ter características 

intermediárias entre os esses dois 

grupos. Nesse aspecto, acreditava-se 

também que, conforme as espécies 

fossem maiores, a proporção de 

formigas e ácaros em sua dieta seria cada 

vez menor. 
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Desde a postulação do padrão geral 

na variação da dieta em rãs de 

serrapilheira, ocorreram muitas 

descrições alimentares de diferentes 

espécies e até mesmo a descoberta de 

inúmeras espécies, mas até então esse 

padrão não tinha sido reavaliado nas rãs. 

Diante disso, nesse estudo nós 

propusemos testar a hipótese de que a 

variação de tamanho das rãs está 

relacionada à preferência por formigas e 

ácaros. Também investigamos quais são 

os principais padrões de variação na 

dieta de rãs de serrapilheira e qual a 

importância dos itens alimentares mais 

comuns na variação de tamanho dessas 

rãs. 

Para responder essas perguntas, 

analisamos a dieta e tamanho corporal 

de 120 diferentes espécies de rãs de 

serrapilheira e observamos que, indo 

contra ao conhecimento popular, as 

moscas e mosquitos não são os itens 

mais comuns na dieta desses animais. 

Por outro lado, as formigas foram o 

item mais representativo na dieta das rãs 

analisadas. Além disso, besouros, ácaros 

e cupins também apresentaram relativa 

importância dentro da dieta. Quando 

analisamos as tendências na variação 

alimentar, observamos que nem sempre 

as rãs consomem formigas e ácaros ao 

mesmo tempo, como postulado 

anteriormente. Na verdade, estes itens 

podem apresentar uma relação de 

exclusão ou independência entre si. Por 

outro lado, não encontramos relação 

entre o tamanho corporal das espécies 

de rãs e a proporção de formigas em sua 

dieta. Apesar de formigas serem 

importantes alimentos para esses 

animais, seu consumo é independente 

de seu tamanho. 

 

Apesar de possuírem tamanhos variados, as 

formigas são um dos principais alimentos das rãs 

de serapilheira. / Imagem: Bernard Dupont 

Além disso, observamos que cupins 

tendem a ser mais comuns na 

alimentação de rãs de tamanho 

intermediário, e foram itens raros nas 

espécies de pequeno e grande porte. Em 

especial, encontramos uma relação 

negativa entre a proporção de ácaros na 
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dieta e o tamanho das espécies, ou seja, 

as espécies de rãs maiores comem 

menos ácaros. 

 

O que comem as rãs de serapilheira? / 

Infográfico: David G. - Revista Bioika; Foto: João 

P. Burini 

Já entre as espécies de menor porte, 

existem aquelas que comem muitos 

ácaros e outras que não os comem. 

Sendo assim, o tamanho corporal das rãs 

de serrapilheira apresenta um papel 

limitado ao explicar a variação 

alimentar das rãs. Existem hipóteses 

específicas para alguns grupos de rãs, 

como a associação entre absorção de 

substâncias tóxicas provenientes de 

formigas e ácaros em espécies 

aposemáticas, contudo, com os nossos 

resultados não foi possível a 

extrapolação direta para os demais 

grupos. Esse cenário indica que a 

evolução da dieta de rãs de serrapilheira 

é mais complexa e variável do que 

conhecíamos, na qual a forma de busca 

por alimento ou parentesco não são 

suficientes para explicar padrões gerais 

na dieta dessas espécies. 

Artigo original disponível em: 

https://brill.com/view/journals/amre/4

0/4/article-p537_12.xml?language=en--
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