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Resumo 

 

Da-Silva, A.C. Temperatura crítica máxima de artrópodes em biomas brasileiros: 

uma abordagem macrofisiológica. 2016. 70p. Tese (Doutorado) – Instituto de        

Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

As mudanças climáticas influenciarão  as médias de temperaturas ambientais e a frequência de 

eventos extremos com consequências ainda desconhecidas para a fauna. Conhecer os limites 

fisiológicos dos organismos ao aumento de temperatura pode ajudar a ampliar os marcos con-

ceituais dos impactos regionais das mudanças climáticas sobre a fauna. Este trabalho aborda 

como a diversidade fisiológica representada pela tolerância termal da fauna de artrópodes terres-

tres está relacionada entre os biomas do Brasil, em uma perspectiva macrofisiológica (ampla 

escala espacial). Especificamente, coletou-se a temperatura crítica máxima (TCMax) de espéci-

mens de artrópodes das Classes Arachnida, Chilopoda, Dipoploda, Entognatha (Collembola), 

Insecta e Malacostraca (Oniscidea) nos biomas de Mata Atlântica (strictu sensu), Mata Atlântica 

de Altitude, Cerrado, Amazônia e Caatinga. Os artrópodes foram utilizados como modelo de 

estudo por permitirem uma associação mais clara com a teoria disponível sobre limites fisioló-

gicos e o ambiente físico. Assim, foram investigados padrões de variação da TCMax entre e 

dentro dos biomas, considerando ou não a categoria sistemática. Igualmente, foi avaliada a rela-

ção da TCMax da fauna de artrópodes com variáveis bioclimáticas representantes do ambiente 

termal nos biomas. No aspecto de margem de segurança termal,  avaliou-se  a potencial tolerân-

cia ao aquecimento da fauna de artrópodes nos biomas. Os resultados mostraram que existe 

ampla diversidade fisiológica  da fauna de artrópodes, com padrões atrelados aos biomas do 

Brasil.  A relação do padrão de tolerância termal dos espécimens de artrópodes com o bioma é 

complexa,  havendo nuances  de variação dentro e entre os biomas. Houve grande proporção de 

fauna termotolerante no bioma da Caatinga e menor proporção de fauna termotolerante na Mata 

Atlântica. Quanto às margens de segurança termal, os dados de tolerância ao aquecimento suge-

rem que não há grande susceptibilidade ao aquecimento da fauna de artrópodes nos biomas do 

Brasil. Este trabalho contribui para ampliar a discussão dos possíveis  impactos das mudanças 

climáticas  em seus aspectos regionais, tendo em vista  a diversidade fisiológica da fauna de 

artrópodes terrestres nos biomas brasileiros. Igualmente, os dados podem servir como uma im-

portante base para a incorporação em avaliações globais da vulnerabilidade dos ectotérmicos 

frente às mudanças do clima. 

 

Palavras chaves. Artrópodes terrestres, macrofisiologia,  temperatura crítica máxima (TCMax), 

tolerância termal, biomas 
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Abstract 

 

Da-Silva, A.C. Critical thermal maximum of arthropods in brazilian biomes:     

macrophysiological approach. 2016. 70p. Tese (Doutorado) – Instituto de Biociências, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Climate change will affect the average environmental temperatures and the frequency of ex-

treme events with still unknown consequences for wildlife. To understand the physiological 

limits of organisms in relation to the increase in environmental temperature can help extend the 

conceptual frameworks of climate change regional impacts on wildlife. This work discusses 

how the physiological diversity represented by the thermal tolerance of terrestrial arthropod 

fauna is related among biomes of Brazil in a macrophysiological perspective (large spatial 

scale). It was collected critical thermal maximum (CTMax) of specimens of the class Arachni-

da, Chilopoda, Dipoploda, Entognatha (Collembola), Insecta and Malacostraca (Oniscidea) in 

the biomes of the Atlantic Forest (strictu sensu), Atlantic Forest Highland, Cerrado (Brazilian 

Savanna), Amazonia and Caatinga. The arthropods were used as model to allow a better asso-

ciation with the available theory of physiological limits and the physical environment. Thus, it 

was investigated variation in patterns of CTMax between and within biomes considering or not 

the systematic category. It was also evaluated the relationship of CTMax of the arthropod fauna 

with bioclimatic variables as representative of the thermal environment in the biomes. In terms 

of thermal safety margin, it was evaluated potential warming tolerance of the arthropod fauna in 

the biomes. The results show that there is a broad physiological diversity of arthropod fauna 

with patterns linked to brazilian biomes. The ratio between thermal tolerance patterns of arthro-

pod specimens and the biome is complex, there were varying nuances within and between bi-

omes. There is a large proportion of thermotolerant fauna in the Caatinga biome and a lesser 

proportion of thermotolerant fauna in the Atlantic Forest. The warming tolerance data suggest 

that the susceptibility to heat of the arthropod fauna in brazilian biomes is small. This work will 

help to expand discussions of potential impacts of climate change regional aspects considering 

the view of the physiological diversity of terrestrial arthropod fauna in the brazilian biomes. In 

addition, the data can be as an important basis for incorporation into global vulnerability as-

sessments on terrestrial ectotherms in view of climate change. 

 

Keywords: terrestrial arthropods, macrophysiology, critical thermal maximum (CTMax), ther-

mal tolerance, biome 
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1. Introdução 

 

Contextualização teórica do trabalho 

 

 

A crescente perda de biodiversidade tem sido associada à fragmentação de habi-

tat, espécies invasoras, superexploração de recursos ambientais, poluição e mudanças 

climáticas (ASSESSMENT, 2005). As alterações do clima, evidenciadas  pela frequên-

cia de eventos extremos, como secas, inundações e veranicos, estão mudando as médias 

de temperaturas ambientais (PARMESAN, 2006; BUCKERIDGE, 2008; UNEP, 2009; 

ZWIERS; ZHANG; FENG, 2011; GLIKSON, 2016). Alguns trabalhos indicam que as 

tendências de aumento de temperaturas são evidentes (dados do IPCC 2007; 2014) e 

estas afetarão de maneira desigual a biota entre os continentes (WALTHER et al., 2002; 

DEUTSCH et al., 2008; SUNDAY; BATES; DULVY, 2012). Da mesma forma, envol-

vem mudanças nos ciclos de precipitação, de temperaturas diárias e sazonais, bem como 

outras condições atmosféricas (HELMUTH; KINGSOLVER; CARRINGTON, 2005). 

No Brasil, os dados do RAN1 (relatório de avaliação nacional - 2013) apontam cenários 

em que a temperatura poderia subir pelo menos 3ºC em todo o Brasil até 2100. De igual 

modo, o cenário sugere alterações no ciclo de precipitações pluviais, com aumento em 

até 30% das chuvas no Sul-Sudeste e diminuição de até 40% no Norte-Nordeste, em 

regiões como a Amazônia e a Caatinga (PBMC, 2013). Tais cenários de mudanças do 

clima têm sido modificados localmente por ações antrópicas como, por exemplo, o uso 

da terra e a queima de combustíveis fósseis (COCHRANE; BARBER, 2009; UNEP, 

2009; IPCC, 2014).   
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Compreender as implicações, a natureza e a magnitude das alterações climáticas, 

associadas a mudanças ambientais sobre os organismos, tem sido um desafio para a co-

munidade científica (HELMUTH; KINGSOLVER; CARRINGTON, 2005; 

PARMESAN, 2006; BUCKERIDGE, 2008; BOZINOVIC; CALOSI; SPICER, 2011a), 

principalmente considerando que  as implicações das mudanças climáticas podem ser 

diferentes entre grupos sistemáticos, níveis de organização (ex. individual, populacio-

nal) e escalas geográficas, a exemplo dos biomas, devido à diversidade fisiológica e 

associações ecológicas existentes na biota (SPICER E GASTON, 1999; CALOSI; 

BILTON; SPICER, 2008; BOZINOVIC; CALOSI; SPICER, 2011a).  

O entendimento das mudanças do clima e de seu impacto na biota são um esfor-

ço de integração entre diversas disciplinas, em contextos que vão de abordagens mole-

culares a grupos sistemáticos em escalas geográficas e de tempo (BUCKERIDGE, 

2008; WILLIAMS et al., 2008). Neste sentido, a macrofisiologia tem oferecido novas 

ferramentas conceituais que auxiliam na análise da diversidade fisiológica em amplas 

escalas geográficas e de tempo (CHOWN E GASTON, 2016). A macrofisiologia é uma 

convergência conceitual entre áreas da ecologia, biologia evolutiva e fisiologia, que 

estuda e compara padrões em ampla escala temporal, espacial e filogenética, para expli-

car como a grande variabilidade ambiental afeta a fisiologia dos organismos (CHOWN; 

GASTON; ROBINSON, 2004; CHOWN E GASTON, 2008). Portanto, esta disciplina 

surgiu tendo suas bases em raízes históricas da fisiologia comparada e em seus estudos 

pioneiros sobre os mecanismos e adaptações dos organismos ao ambiente 

(SCHOLANDER et al., 1953; BRATTSTROM, 1963; GASTON et al., 2009). Assim, 

sua contribuição nas análises de padrões fisiológicos em grande escala tem fornecido 

ideias para entender aspectos evolutivos e implicações ecológicas (SPICER E 
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GASTON, 1999; ADDO-BEDIAKO; CHOWN; GASTON, 2000; LOVEGROVE, 

2000; STILLMAN, 2002; SLABBER E CHOWN, 2005; ARAÚJO et al., 2013; 

HOFFMANN; CHOWN; CLUSELLA-TRULLAS, 2013a; GUNDERSON E 

STILLMAN, 2015). 

 Do ponto de vista da estruturação das análises, um modo de visualizar padrões 

macrofisiológicos é através das associações representadas em uma matriz de dados (Fi-

gura 1). Neste tipo de representação gráfica, cada linha representa uma espécie ou cate-

goria sistemática, e nas colunas são atribuídas características fisiológicas de interesse. A 

essas dimensões podem se agregar dados ecológicos (ex.abundância), de tempo (ex. fase 

do ciclo de vida), de localização (ex.latitude) e ambientais (ex.temperatura). Assim, a 

representação conforma uma matriz na qual é possível relacionar as variáveis fisiológi-

cas e os diferentes níveis de organização (individual, população ou assembleias1) com as 

variáveis em análise como, por exemplo, as médias de temperaturas ambientais 

(GASTON et al., 2009; CHOWN E GASTON, 2016), algo similar ao que é feito na 

macroecologia para os padrões de abundância e distribuição de espécies (GASTON; 

SPICER, 2001; DINIZ-FILHO et al., 2005; GASTON E BLACKBURN, 2007). 

 

 

                                                           
1
 Este termo o autor Chown (2015) emprega quando a abordagem usa um nível taxonômico como de 

ordem ou família. 
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Figura 1. Abordagem Macrofisiológica. A) Exemplo de matriz para a comparação da 

temperatura crítica máxima (TCMax), interespecífica representada em laranja, intraespe-

cífica, em verde e entre assembleias,
1
 em azul. B) Relação de padrões ecológicos, fisiológi-

cos e geográficos no contexto de várias abordagens de modelagem. C) Representação de 

possíveis resultados onde as interações entre as espécies, as características de interesse e o 

ambiente podem ser desassociadas. Modificado de (CHOWN E GASTON, 2016). 

 

 

A Figura 1 envolve uma relação entre o desempenho ecológico dos organismos e 

o ambiente, sob o entendimento de que tal desempenho é mediado pela fisiologia. Como 

tal relação é naturalmente multidimensional, mas a prática requer dados empíricos, vari-

áveis isoladas são usadas como “proxies” para tal relação. A variável mais usada é a 

temperatura, porque é um fator ambiental crítico para os organismos ectotérmicos, que 

afeta quase todas as características fisiológicas e comportamentais (HUEY E  

STEVENSON, 1979; HOCHACHKA E SOMERO, 2002; ANGILLETTA, 2009). Co-

mo o impacto da temperatura é particularmente marcado para os animais de pequeno  

porte (ATKINSON, 1994; CHOWN  E NICOLSON, 2004; CHOWN E GASTON, 

2010), esta problemática importa para os artrópodes terrestres, com impactos em dife-

rentes níveis de organização, desde a temperatura corpórea até os efeitos sobre proces-
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sos essenciais em termos de transferência de energia entre níveis tróficos e serviços 

ecossistêmicos (LAVELLE, 1996; CHOWN E NICOLSON, 2004; LOSOS E 

RICKLEFS, 2009; BRIONES, 2014). A relevância da compreensão das relações entre 

as variáveis abióticas e fisiológicas em contexto de alterações do clima tem levado a um 

renovado interesse de estudos sobre o impacto da temperatura na variação dos limites de 

tolerância termal dos organismos em ampla escala (DEUTSCH et al., 2008; HUEY et 

al., 2009; SUNDAY E  BATES; DULVY, 2011). Historicamente, a tolerância termal 

dos ectotérmicos tem sido avaliada através da função de curva de desempenho, com 

foco em “proxies” de aptidão, por exemplo, a atividade locomotora. Estas curvas des-

crevem a resposta fisiológica do organismo em função da sua temperatura corpórea a 

exposição aguda a um intervalo de variação de temperatura ambiental. Assim o desem-

penho é maximizado entre faixas ótimas e intermediárias até os limites críticos de tem-

peratura (temperaturas críticas máximas e mínimas) (HUEY E STEVENSON, 1979; 

ANGILLETTA, 2009).  

Pelo explicado acima, o impacto da temperatura sobre o desempenho pode ser 

analisado de vários pontos de vista, contudo, nos que existem no momento dois pontos 

chamam atenção. Um seria o do impacto da temperatura ao longo do intervalo no qual a 

atividade é possível, e o outro, é sobre os limites para a atividade. Os dois temas são 

centrais e,  nos últimos anos, as análises macrofisiológicas têm incorporado o uso das 

temperaturas críticas como parte do conceito proposto de margem de segurança termal 

(Thermal Safety Margin em inglês)(DEUTSCH et al., 2008). Este índice busca acessar 

quão próximo os organismos estão de seus limites termais na natureza e, do mesmo mo-

do, tentar predizer padrões de vulnerabilidade dos organismos em ampla escala 

(DEUTSCH et al., 2008; HUEY et al., 2009; HOFFMANN, 2010; SUNDAY; BATES; 
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DULVY, 2011) quando há razões para esperar que a exposição a temperaturas críticas 

possa vir a ser um fator limitante. Por isso os estudos têm definido a margem de segu-

rança termal sob duas perspectivas, sendo uma a diferença entre as temperaturas ótimas 

para o desempenho fisiológico e as máximas ou médias temperaturas corporais dos in-

divíduos (DEUTSCH et al., 2008; HUEY et al., 2009; SUNDAY et al., 2014). Outro 

índice usado, e que em contraste com o anterior foca nos limites termais, é a tolerância 

ao aquecimento (Warming Tolerance em Inglês), definido como as diferenças entre as 

temperaturas críticas máximas (TCMax) e as temperaturas corporais médias ou máxi-

mas (DEUTSCH et al., 2008). Os resultados dos trabalhos em escala global que incor-

poram análises das margens de segurança termal têm sinalizado que os ectotérmicos 

tropicais de diferentes categorias sistemáticas podem estar em risco consideravelmente 

maior que ectotérmicos de regiões temperadas (DEUTSCH et al., 2008; CHOWN et al., 

2010; SUNDAY et al., 2014).  

Seja qual for o índice ou critério usado como parâmetro, existe variação substan-

cial ao longo de grandes gradientes ecológicos. Portanto, espera-se que a biota seja   

fisiologicamente adaptada aos biomas a que pertencem como causa e consequência do 

clima (LOSOS, 2014). Assim, acredita-se que a fauna, como componente da biota, 

apresente variação fisiológica dos organismos distribuída em envelopes bioclimáticos, 

ou seja, conjuntos de tolerâncias que tendem a ser comuns para os elementos da fauna 

dentro de uma biota (PEARSON E DAWSON, 2003; FRANKLIN, 2010; 

CASSEMIRO; GOUVEIA; DINIZ-FILHO, 2012). Desta maneira, seria esperada uma 

maior convergência evolutiva nas caraterísticas fisiológicas quando o clima é mais seve-

ro (JOHNSTON E BENNETT, 1996; LOSOS, 2014). Isso pode se refletir em maior 

diversidade fisiológica em ambientes moderados, em comparação com biomas que 
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apresentam extremos de variação da temperatura ou valores de temperatura mais extre-

mos. Pode, neste contexto, existir  um padrão de tolerância termal dos organismos com 

aumento ou diminuição da tolerância termal ao longo de um gradiente de latitude e/ou 

altitude (VAN BERKUM, 1988; ADDO-BEDIAKO; CHOWN; GASTON, 2000; 

BOZINOVIC; CALOSI; SPICER, 2011b).  

Neste trabalho, considerando esta perspectiva e os efeitos de modo desigual das 

mudanças do clima, usou-se a tolerância termal da fauna de artrópodes terrestres como 

parâmetro  para examinar padrões de variação da diversidade fisiológica dentro e entre 

os biomas terrestres do Brasil. Como uma abordagem inicial, analisou-se a diversidade 

fisiológica de grupos sistemáticos que, de acordo com pesquisa preliminar, estavam 

representados na maior parte dos biomas amostrados. Foram estudados espécimens das 

classes Arachnida, Chilopoda, Dipoploda, Entognatha (Collembola), Insecta e Malacos-

traca nos biomas de Mata Atlântica, Mata Atlântica de Altitude, Cerrado, Amazônico e 

Caatinga. Utilizou-se como parâmetro de tolerância termal, a temperatura crítica máxi-

ma (TCMax), que representa a temperatura na qual os organismos tiveram a atividade 

locomotora desorganizada, com perda da habilidade para fugir de condições que poderi-

am levá-los à morte (LOWE E VANCE, 1955). Portanto, a TCMax é o ponto no qual o 

animal é ecologicamente inativo ou comportamentalmente passivo, enquanto a tempera-

tura letal é aquele ponto em que o animal é fisiologicamente morto e, por definição não 

pode se recuperar (COWLES E BOGERT, 1944; LUTTERSCHMIDT E HUTCHISON, 

1997).  

No contexto desta pesquisa, não é possível propor hipóteses para cada grupo sis-

temático ou bioma, e nosso guia é a expectativa acima citada de menor diversidade fisi-

ológica nos biomas mais extremos. Um elemento complicador é  que a variação climáti-
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ca é conhecida em escalas muito superiores daquelas compatíveis com o tamanho cor-

póreo dos indivíduos, portanto só é possível relacionar as temperaturas críticas com 

grandes generalizações climáticas para cada bioma. Mesmo no contexto desta limitação, 

ao considerar a história evolutiva da biota, uma premissa inicial seria que a evolução em 

determinados biomas modula ou limita grandes padrões de variação fisiológica, especi-

ficamente a fisiologia termal. Em tal contexto, a sensibilidade à temperatura seria modu-

lada pela variabilidade termal dos biomas, levando em consideração que tanto o com-

portamento quanto ajustes fisiológicos podem ampliar os limites termais tolerados. As-

sim, é possível que a variação climática do ambiente, independente dos problemas de 

escala, guarde relação com a especialização termal da biota, de maneira que maiores 

tolerâncias seriam esperadas nos ambientes com extremos de temperatura mais eleva-

dos. Igualmente, a ausência de especialização termal da biota em ambientes moderados 

pode indicar a falta de pressões seletivas para esta característica, e as temperaturas críti-

cas seriam subprodutos da fisiologia e não parâmetros alvo de seleção natural per se. 

Isso poderia acontecer em ambientes com maior variação de temperatura, nos quais pos-

sivelmente coexistem estratégias diversas para lidar com extremos eventuais de tempe-

ratura (ANGILLETTA; NIEWIAROWSKI; NAVAS, 2002; GHALAMBOR et al., 

2006; ANGILLETTA, 2009; ROMDAL; ARAÚJO; RAHBEK, 2013; LOSOS, 2014).  

Considerando as expectativas anteriores, neste trabalho tentou-se responder as 

seguintes perguntas: 1) As tolerâncias termais da fauna de artrópodes terrestres guardam 

correlação com o bioma (formato de distribuição), sem considerar os grupos sistemáti-

cos? 2) As tolerâncias de temperatura considerando as classes Arachnida, Chilopoda, 

Dipoploda, Entognatha (Collembola), Insecta e Malacostraca (Oniscidea), guardam re-

lação com as variáveis bioclimáticas do bioma? 3) Em relação às atuais temperaturas 
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nos biomas, quão próxima a fauna de artrópodes está de seus limites termais aplicados à 

ferramenta conceitual de tolerância ao aquecimento? 
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2.Material e Métodos 

 

Foi coletado um total de 3230 espécimens das classes Arachnida (669), Chilo-

poda (49), Diplopoda (164), Insecta (2053), Malacostraca (264 - sub-ordem Oniscídea) 

e Entognatha (31 – ordem Collembola) nos biomas Amazônico (Maio 2012 e Agosto 

2013; -2.906 S, -60.131 W), Cerrado (Julho 2011; -22.458 S, -47.960 W), Caatinga 

(Outubro 2012 e Fevereiro 2014; -5.808 S,-36.554 W), Mata Atlântica (Maio 2011 e 

Abril 2013; -23.735 S, -45.980 W), Mata Atlântica Altitude (Fevereiro 2012; -22.810 S 

, -45.554 W) (Fig.2.1).  

 

Figura 2.1 Biomas amostrados em pontos específicos. Bioma Amazônico – Fazenda Expe-

rimental da Universidade Federal do Amazonas, Manaus - AM; Bioma Caatinga – Fazen-

da São Miguel, Angicos - RN; Bioma Cerrado, Horto Florestal – Itirapina – SP; Bioma 

Mata Atlântica  -  Campos de Altitude, Horto Florestal – Campos do Jordão – SP; Bioma 

Mata Atlântica – strictu sensu – Estação Biológica Boraceia -USP – Biritiba Mirim – SP. 
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Espécimens das classes Arachnida, Chilopoda, Diplopoda, Insecta, Malacostraca 

(sub-ordem Oniscídea) e Entognatha (ordem Collembola) foram obtidos a partir de 

amostras do folhiço de diferentes pontos dentro dos biomas. As amostras de folhiço 

foram coletadas manualmente em recipiente plástico (56 litros). Os espécimens foram 

cuidadosamente triados em laboratório de campo e imediatamente submetidos ao teste 

de temperatura crítica máxima (TCMax) (ver detalhes no item abaixo). Todos os espé-

cimens foram coletados durante o horário mais quente do dia e o teste de TCMax reali-

zado no período diurno. Posteriormente, em laboratório na Universidade de São Paulo, 

procedeu-se à identificação até o nível de classificação sistemática possível. Todos os 

espécimens, após identificados, foram secos em estufa a 60°C por 48 horas e pesados 

(massa em mg).  

  

2.1 Temperatura Crítica Máxima (TCMax) 

 

 

Neste trabalho, entendeu-se como temperatura crítica máxima (TCMax) a tem-

peratura em que a coordenação locomotora do indivíduo se tornou desorganizada e este 

perdeu sua capacidade de escapar de condições que o levariam rapidamente à morte 

(COWLES E BOGERT, 1944; LOWE E VANCE, 1955). Usou-se o método dinâmico 

de TCMax (LUTTERSCHMIDT; HUTCHISON, 1997)
2
 e padronizou-se o tipo de res-

posta que define o final do experimento (“end point”), que foi considerado quando o 

indivíduo perdia a coordenação motora e não retornava à posição inicial normal após 5 

segundos (RIBEIRO; CAMACHO; NAVAS, 2012). O equipamento usado nos testes de 

                                                           
2
 Método dinâmico de TCMax: Uma forma de medir a tolerância termal que envolve o aumento da tem-

peratura de teste até o “end point” do indivíduo, que se dá com base em uma resposta comportamental. 
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TCMax consistiu em uma placa de aquecimento com taxa programável controlada no 

PELT-5 (Sable System © - Las Vegas, USA - interface de computador - Fig.2.2). A 

temperatura inicial para os testes de TCMax foi de 25°C, assim eliminando qualquer 

possível influência da variação de temperatura inicial nos resultados (TERBLANCHE et 

al., 2007). A temperatura foi monitorada com termopares por dois canais independentes 

do TC – 2000 Thermocouple Meter (Sable System © - Fig.2.2). Todos os termopares 

usados no equipamento eram calibrados de fábrica e foram previamente aferidos antes 

da realização dos testes. Foram usadas seis placas redondas de alumínio com 6,2 cm de 

diâmetro e 2,4 cm de profundidade, cinco delas alinhadas na placa termal controlada 

pelo PELT-5 (Sable System ©) para acomodar os indivíduos durante a realização dos 

testes de TCMax, e uma placa central, independente, para conectar os termopares sem 

ser usada como abrigo dos espécimens testados. A placa termal controlada pelo PELT-5 

(Sable System ©) foi previamente calibrada para uma taxa constante de aquecimento de 

1°C/min
3
. Devido ao fato desta abordagem envolver um grande número de espécimens 

de pequeno tamanho corporal, escolheu-se não usar sensores de temperatura acoplados 

ao corpo dos indivíduos. Com isso, foi assumido que as temperaturas corporais eram 

equivalentes às das placas de acomodação (TERBLANCHE et al., 2007; CHOWN et 

al., 2009). Para conter eventuais tentativas de fuga, uma tênue camada de uma mistura 

de álcool e talco foi aplicada na borda das placas de alumínio. Os testes de TCMax fo-

ram sempre realizados no período diurno e durante os testes, os espécimens foram ob-

servados continuamente, sempre na mesma ordem. Ao final do experimento, ou seja, no 

“end point” do espécimen, a temperatura era anotada e o indivíduo colocado em um 

                                                           
3
 Calibração das taxas de aquecimento. O ajuste da temperatura é realizado através de um sistema de menu simples no PELT 5. A 

temperatura real da placa e o valor nominal da temperatura são apresentados no mostrador digital da placa PELT 5 para o mais 

próximo de 0,01 ° C e precisão absoluta 0,02°C. Foram usados o modo SOAK1 a temperatura constante de 25°C e o modo RAMP 

ajustados par a uma curva de aquecimento ~ 0.6°C/min que refletia em um aquecimento de 1°C/min da placa.  
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tubo criogênico à temperatura ambiente para recuperação. Após um período de 30 mi-

nutos de recuperação, colocou-se álcool 70% para fixação dos indivíduos e todos foram 

etiquetados. Os espécimens que não se recuperaram no pós-teste TCMax foram descar-

tados dos resultados. 

 

Figura 2.2 Equipamento usado nos testes de TCMax desenvolvidos pela Sable System © 

Las Vegas - USA. A) Placa de aquecimento; B) TC – 2000 Thermocouple Meter registra-

dor de temperatura e o controlador PELT- 5, que permite promover um aquecimento 

gradual da placa aquecida a uma temperatura controlada. 

 

 

2.2 Dados Ambientais  

 

 

Registrou-se a média de temperatura dos substratos locais (tempSOL) dos mi-

cro- habitats no momento da coleta dos espécimens. Foram usados um termômetro digi-

tal infravermelho (THERMOPAR®) e um termômetro digital tipo “probe” a 2 cm de 

profundidade. As coordenadas geográficas registradas com GPS foram usadas para a 

localização dos pontos amostrados, dados climáticos e elevação. Dados de temperatura 

ambiental e de variáveis bioclimáticas foram extraídos com o programa DivaGis usando 
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a base de dados do WorldClim (www.worldclim.org) com 10 arcmin (HIJMANS et al., 

2005). Dados climáticos das estações físicas usados na comparação entre épocas de co-

letas diferentes foram obtidos da base de dados do BDMEP do INMET 

(http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/). As variáveis bioclimáticas foram 

usadas para testar a possível relação com a TCMax e compor a variável de componente 

principal (descrição no Anexo A), entre elas a máxima temperatura do mês mais quente 

- (bio5), mínima temperatura dos meses mais frios - (bio6).  

 

2.3 Análise dos Dados 

 

 

Todas as análises estatísticas foram realizadas usando o programa Rstudio - R 

Core Team (2015). O material suplementar da análise pode ser visualizado no anexo A. 

Foram consideradas duas linhas de análise, uma com foco no bioma e outra com foco 

nos grupos sistemáticos. A análise com foco no bioma tem em  vista entender marcas 

fisiológicas da biota de artrópodes de um bioma, independente da sua posição sistemáti-

ca. Em contraste, a análise com foco sistemático procura entender se, dentro de grupos 

sistemáticos, existe variação entre biomas nos aspectos de tolerância termal analisados 

neste projeto. Embora para alguns biomas as coletas tenham sido realizadas em épocas 

diferentes, por não ter sido encontrada na análise inicial diferença entre as médias de 

temperatura ambiental (dados de estações físicas do INMET) entre os períodos de cole-

ta, os dados foram analisados em conjunto. 



 

15 

 

Para avaliar diferenças na tolerância termal (TCMax) entre biomas, usou-se a 

comparação de variâncias com o teste de Kruskall-Wallis com pós teste Dunn’s e méto-

do fdr  (False Discovery Rate). Para avaliar a distribuição da tolerância termal nos bio-

mas, foram realizados os testes para medidas de assimetria e curtose. Para sinalizar a 

proporção da fauna termotolerante em cada bioma, foi empregada como ferramenta uma 

análise gráfica com a mediana geral (opção arbitrária) de aproximadamente 40°C (me-

diana 42,8°C). Para verificar a possível relação da massa (mg) e TCMax foi utilizada a 

correlação de Pearson e modelo gráfico para avaliar os resíduos (Anexo A). Posterior-

mente, para estabelecer qual a variável de componente principal a ser usada no modelo 

(ver material suplementar no Anexo A), realizou-se uma análise de componentes princi-

pais (PCA) considerando as variáveis bioclimáticas e a relação com a TCMax e medidas 

de localização como Altitude, Latitude e Longitude (JOLLIFFE, 2002). E, finalmente, 

um sumário de dados descritivos para as variáveis.  

Antes da descrição das análises com foco sistemático, vale lembrar que espécies 

relacionadas podem compartilhar adaptações similares, de modo que não possam ser 

consideradas amostras independentes (FELSENSTEIN, 1985). O uso das análises filo-

genéticas se tornou rotineiro para estudos comparativos; no entanto, não foi possível 

aplicar tais métodos a este conjunto de dados, tendo em vista a baixa resolução sistemá-

tica (classe e ordem) e desconhecimento dos caracteres ancestrais que geraram a diver-

sidade de tolerância termal nestes espécimens de artrópodes terrestres (HARVEY E 

PAGEL, 1991).  

  Nas análises com foco sistemático, realizou-se uma análise qualitativa para re-

sumir graficamente a variabilidade das distribuições entre as Classes Arachnida, Chilo-

poda, Diplopoda, Insecta, Malacostraca (sub-ordem Oniscídea) e Entognatha (ordem 
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Collembola).  Para ressaltar a diversidade fisiológica de duas Classes com maior con-

traste dentro de cada bioma, estabeleceu-se uma relação das diferenças entre maiores e 

menores valores de mediana das Classes dentro do bioma, ou seja, usou-se o Q2 (medi-

ana) das distribuições das classes. A esta relação chamamos de contrastes de TCMax. 

Por outro lado, para ressaltar a diversidade da variação da tolerância termal nos biomas 

dentro das principais classes, foi empregada outra análise gráfica que mostra a distribui-

ção do TCMax interclasse. Para a comparação gráfica, considerou-se a amplitude de 

TCMax das classes em cada bioma, salientando os mínimos e máximos de tolerância 

termal encontrados.  

 

2.4 Modelos Lineares de Efeito Misto 

 

 

Para avaliar como a TCMAx das classes Arachnida, Chilopoda, Diplopoda, In-

secta, Malacostraca (sub-ordem Oniscídea) e Entognatha (ordem Collembola) está asso-

ciada às variáveis bioclimáticas, foram aplicados dois modelos mistos lineares, cada um 

considerando uma variável ambiental de interesse (Anexo A). Nestes modelos foi inclu-

ído um termo aleatório como forma de estimar  componentes de variâncias e covariân-

cias associadas à relação da categoria sistemática (classe/ordem), para ter em conta a 

não independência dos dados. Dadas estas considerações, a tolerância termal das classes 

citadas anteriormente foi analisada em função do componente principal (PC1) das vari-

áveis bioclimáticas, agrupando espécimens identificados no nível de classe. Esta análise 

foi realizada com base na matriz de correlação de Spearman e na análise de PCA (Ane-

xo A), estimando um modelo de efeito misto linear. Igualmente, em outro modelo 
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(Anexo A), foi testada a variação da tolerância termal das classes em relação à média da 

temperatura do substrato (tempSOL), tendo em conta a não independência sistemática 

(classe). Vale ressaltar que, nesta abordagem inicial, foram usadas as médias da tempe-

ratura do substrato local no horário da coleta por falta de informações adicionais da 

temperatura do micro-hábitat, portanto os resultados aqui expressos levam em conside-

ração esta limitação. A validação dos modelos foi realizada através do exame gráfico de 

diagnóstico, histogramas de resíduos padronizados e gráficos de resíduos padronizados 

versus ajustados (BOLKER et al., 2009; ZUUR et al., 2009; BOLKER, 2011; BATES 

et al., 2015). Os modelos foram executados usando o pacote lme4 no programa R 

(BATES et al., 2015) (Anexo A). 

 

2.5 Tolerância ao aquecimento nas Classes Arachnida, Chilopoda, Diplopoda, In-

secta, Malacostraca (sub-ordem Oniscídea) e Entognatha (ordem Collembola)  

 

 

Ao considerar a diversidade fisiológica das classes Arachnida, Chilopoda, Di-

plopoda, Insecta, Malacostraca (sub-ordem Oniscídea) e Entognatha (ordem Collembo-

la) nos biomas, computou-se uma potencial exposição da biota a temperaturas superio-

res às médias ambientais através da “tolerância ao aquecimento”. Esta medida é usada 

como uma aproximação para calcular o valor médio de aquecimento que organismos 

podem suportar antes que seu desempenho fisiológico caia a níveis letais. Portanto, a 

tolerância ao aquecimento é dada pela diferença entre a TCMax dos espécimens e a 

temperatura média ambiental (DEUTSCH et al., 2008). Aqui, porém, utilizou-se o quar-

til 95% da máxima temperatura dos três meses mais quentes - (bio5) como uma estima-

tiva da máxima temperatura à qual os indivíduos poderiam ser expostos no bioma. Nes-
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ta abordagem foi utilizado como uma ferramenta teórica a zona hipotética de perigo 

térmico. Assim, quando as temperaturas ambientais foram iguais às TCMax, tivemos 

um ponto de equilíbrio que foi chamado de origem (TCMax = bio5). Desta maneira, 

quando a tolerância ao aquecimento estava abaixo da origem, os organismos estavam 

em uma zona hipotética de perigo térmico nos biomas (TCMax < bio5) (DEUTSCH et 

al., 2008). Por outro lado, os organismos estavam em uma zona hipotética de segurança 

termal nos biomas quando os valores da tolerância ao aquecimento estavam acima da 

origem (TCMax > bio5) (DEUTSCH et al., 2008). Não foram usadas as temperaturas do 

substrato (tempSOL) por falta de uma série temporal e disponibilidade apenas dos valo-

res médios. 
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3.Resultados 

 

3.1 Diversidade fisiológica dos biomas 

 

 

Ao considerar o conjunto de espécimens amostrado por bioma, independente da 

categoria sistemática (Classe), foram observadas diferenças na tendência central do 

TCMax entre os diversos biomas e contrastes na estrutura da distribuição derivadas da 

assimetria observada em alguns biomas. Especificamente, estas diferenças foram evi-

dentes para o bioma da Caatinga e Mata Atlântica, em relação aos demais biomas, como 

mostra a figura 3.1 (teste de Kruskall-Wallis (H (3230) 1952.8; df = 4, p < 0.001 e post 

hoc teste: Dunn's test com método fdr - False Dicorvery Rate). Estes padrões e correla-

ções na distribuição de TCMax foram exibidos quando todos os indivíduos foram agru-

pados dentro do bioma. Há biomas com uma maior proporção de espécimens mais tole-

rantes em relação a outros biomas, especificamente os espécimens de artrópodes da Ca-

atinga e Amazônia em contraste com os biomas do Cerrado, Mata Atlântica de Altitude 

e Mata Atlântica (Fig. 3.2). Houve baixa correlação do TCMax com a massa corporal 

seca dos indivíduos das classes Arachnida, Chilopoda, Diplopoda, Insecta e Malacostra-

ca (sub-ordem Oniscídea) em cada bioma (Correlação de Spearman r = 0.26 , N = 3230, 

p < 0.001).  
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Figura 3.1 Diversidade fisiológica dada pela distribuição das Temperaturas Críticas Má-

ximas (TCMax) dos biomas. No eixo das abscissas, a TCMax em °C. No eixo das ordena-

das, a distribuição de frequências acumuladas representada pela função de densidade 

(número de indivíduos/número total). A linha sólida em preto, representada pela função 

de densidade, mostra a distribuição geral das TCMax de todos os espécimens. As áreas e 

linhas coloridas geradas pela função de densidade representam a distribuição das TCMax 

entre as classes Arachnida, Chilopoda, Diplopoda, Insecta, Malacostraca (sub-ordem 

Oniscídea) e Entognatha (ordem Collembola).  
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Figura 3.2 Descrição simplificada da diversidade fisiológica nos biomas quanto à propor-

ção da fauna termotolerante de artrópodes. O gráfico de barras representa frequência 

relativa de TCMax em relação à mediana geral escolhida (40°C) como critério para sepa-

ração da fauna termotolerante nos biomas. A figura ressalta a diversidade fisiológica de 

tolerância termal existente dentro e entre os biomas.  

 

 

3.2 Diversidade fisiológica entre as Classes Arachnida, Chilopoda, Diplopoda, In-

secta, Malacostraca (sub-ordem Oniscídea) e Entognatha (ordem Collembola) nos 

biomas do Brasil  

 

 

Quando considerada a dependência da posição sistemática dos espécimens 

amostrados das classes Arachnida, Chilopoda, Diplopoda, Insecta, Entognatha (ordem 

Collembola) e Malacostraca (sub-ordem Oniscídea), observou-se uma ampla diversida-

de fisiológica dentro e entre os biomas do Brasil (Tab.1). A diferença interquartil de 

Classes
4
 observada dentro de cada bioma  foi menor no bioma da Amazônia (4.5°C) e 

maior para a Caatinga (11.8°C) (Fig.3.3). Entre estes contrastes, a Classe Arachnida foi 

                                                           
4
 Ver métodos. Representa a distância interquartil entre as classes dada pela diferença da maior mediana 

menos a menor mediana.  
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mais tolerante na maioria dos biomas (Fig.3.3). Por outro lado, observou-se a menor 

tolerância termal para a Classe Chilopoda na Mata Atlântica de Altitude e Caatinga, 

Diplopoda na Amazônia, Collembola no Cerrado e Malacostraca na Mata Atlântica 

(Fig.3.3).  

De modo geral, na comparação interclasses de Arachnida, Insecta Malacostraca 

(sub-ordem Oniscídea), há heterogeneidade quanto ao padrão de distribuição de tolerân-

cia termal associada aos biomas (Fig.3.4), embora as maiores amplitudes da tolerância 

termal nos biomas tenha sido similar entre as Classes Insecta e Arachnida e menores 

para as classes Chilopoda, Diplopoda e Collembola (Fig. 3.5, Tab.1). 
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Figura 3.3 Diversidade fisiológica entre biomas representada pela diferença entre as duas 

Classes de maior contrastes dentro de cada bioma. O eixo das abscissas representa a tem-

peratura crítica máxima em °C. No eixo das ordenadas, a frequência acumulada dada pela 

função de densidade padronizada (número de indivíduos/número total igual a 1). As linhas 

coloridas representam a frequência acumulada das TCMax das Classes Arachnida, Chilo-

poda, Diplopoda, Insecta, Entognatha (ordem Collembola) e Malacostraca (sub-ordem 

Oniscídea). As linhas pontilhadas representam a distância interquartil dada pela diferença 

entre as medianas das Classes de maior e menor mediana no bioma. A área em cinza des-

taca a diferença entre os valores mínimo e máximo da mediana de cada Classe em cada 

bioma. As diferenças interclasses foram: na Amazônia, entre Insecta e Diplopoda, 4,5°C; 

na Caatinga, entre Arachnida e Chilopoda, 11,8°C; no Cerrado, entre Arachnida e 

Collembola, 6,5°C; na Mata Atlântica de Altitude, entre Arachnida e Chilopoda, 5,8°C e 

na Mata Atlântica, entre Arachnida e Malacostraca, 7°C. 
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Tabela 1. Resumo descritivo dos dados usados na análise estatística da temperatura crítica 

máxima das Classes grupos Arachnida, Chilopoda, Collembola, Diplopoda, Insecta e Ma-

lacostraca relativos aos biomas. 

      

  
Número 

 
TCMax 

Grupo Bioma Indivíduos Var Amplitude Mediana 

Arachnida 
   

30 - 65 
 

 
Amazônia 200 8.6 35-60-5 43.5 

 
Caatinga 106 30.37 40-65 54.5 

 
Cerrado 77 16.56 30-50 41.5 

 
Mata Atlântica de Altitude 164 23.64 31-60 41 

 
Mata Atlântica 122 18.85 30.33-50.50 41 

Chilopoda 
   

29-48.5 
 

 
Amazônia 2 

  
43.5 

 
Caatinga 8 15 37.50-48-50 42.7 

 
Cerrado 1 

   

 
Mata Atlântica de Altitude 20 7.90 29-42 35.2 

 
Mata Atlântica 18 9.86 30.47-42 35.3 

Collembola 
   

31-44 
 

 
Amazônia 22 1.81 38.50-43 42 

 
Caatinga 0 

   

 
Cerrado 3 7.75 33-38.5 35 

 
Mata Atlântica de Altitude 3 44.33 31-44 36.67 

 
Mata Atlântica 3 7.05 35.5-43 36 

 

Diplopoda   

 

 

 

32.33-55  

 
Amazônia 8 8.03 35-42.5 39.5 

 
Caatinga 134 12.25 38-55 49 

 
Cerrado 0 

   

 
Mata Atlântica de Altitude 15 

5.3 

 
34-43 37 

 
Mata Atlântica 7 8.06 32.33-40 37 
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Insecta 
   

27-63 
 

 
Amazônia 391 9.64 33.50-54.5 44. 

 
Caatinga 641 22.68 36-63 52.69 

 
Cerrado 266 14.81 28.5-50.5 38.5 

 
Mata Atlântica de Altitude 303 27.78 27-56 39. 

 
Mata Atlântica 452 15.25 29.67-57 37.6 

  

 

 

  

 

 

 

 

Malacostraca 
  

26.33-50 
 

 
Amazônia 18 3.2 37-44 40.2 

 
Caatinga 62 6.56 35-49 45.5 

 
Cerrado 3 3.58 38-41.50 38.5 

 
Mata Atlântica de Altitude 10 27.45 31-50 35.8 

 
Mata Atlântica 171 5.7 26.33-46.5 34  
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Figura 3.4 Relação da tolerância termal (TCMax °C) representada pela função de densi-

dade padronizada (frequência acumulada  = número de indivíduos/número total igual a 1) 

das Classes (interclasse) Arachnida, Insecta e Malacostraca associada aos biomas.  Cada 

linha colorida representa um bioma diferente. A figura salienta o padrão de distribuição 

de tolerância termal das Classes  em diferentes biomas. 
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Figura 3.5 Relação da amplitude da tolerância termal (TCMax) das classes Arachnida, 

Chilopoda, Diplopoda, Insecta, Entognatha (ordem Collembola) e Malacostraca (sub-

ordem Oniscídea) nos biomas terrestres do Brasil. A figura representa a descrição simpli-

ficada da diversidade fisiológica para a fauna de artrópodes dos biomas. A temperatura 

crítica máxima em °C está representada no eixo das abscissas. As Classes estão represen-

tadas no eixo das ordenadas. Os pontos abertos representam os valores médios de pelo 

menos 3 indivíduos. As linhas verticais representam a mediana. As linhas horizontais em 

negrito, a amplitude de TCMax das classes. 
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3.3 Relação da TCMax com as variáveis do clima 

 

 

A tolerância termal dos espécimens aumentou levemente com a latitude e dimi-

nuiu suavemente com a altitude (Correlação de rank de Spearman: Latitude R = 0.53, 

Altitude -0.41 para p < 0.001). No entanto, houve baixa relação da TCMax dos espéci-

mens nos biomas quando consideradas as variáveis bioclimáticas (Fig.3.6; modelo line-

ar misto com Satterthwaite-approximated degrees of freedom - r
2
condicional=0.24, 

F=0.33, d.f.=1, p=0.56 – ver anexo A). Todavia, a tolerância termal dos espécimens 

aumenta com a temperatura do substrato local (tempSOL). Isso reflete claramente a 

expectativa de as maiores TCMax estarem representadas nos ambientes com maiores 

tempSOL (Fig. 3.7 modelo linear misto com Satterthwaite-approximated degrees of 

freedom - r
2 

condicional=0.56, F=251.62, d.f.=1, p <000.1 – ver anexo A). 
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Figura 3.6 Modelo misto linear da TCMax em função do componente principal 1 (PC1) 

para as classes Arachnida (5 ordens), Chilopoda (3 ordens), Diplopoda (3 ordens) Entog-

natha (1 ordem), Insecta (15 ordens), Malacostraca terrestre (1 ordem). Na parte superior 

da figura, no eixo das abscissas, está a variável PC1 obtida  através da análise de compo-

nentes principais ( PCA) das variáveis bioclimáticas. Foi usado no modelo o PC1, compos-

to pelas 19 variáveis bioclimáticas. No eixo das ordenadas, está a temperatura crítica má-

xima em °C. Cada ponto representa um valor individual dos espécimens nas respectivas 

classes. A reta preta indica o ajuste do modelo geral de efeito fixo para PC1. As retas colo-

ridas indicam as diferenças das classes em relação à PC1. Na parte inferior da figura, es-

tão representados os intervalos de confiança para os coeficientes (PC1) e interceptos para 

os efeitos aleatórios das classes.  
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Figura 3.7 Modelo misto linear da TCMax em função da temperatura do substrato (temp-

SOL) para Arachnida (5 ordens), Chilopoda (3 ordens), Diplopoda (3 ordens) Entognatha 

(1 ordem), Insecta (15 ordens), Malacostraca terrestre (1 ordem). Na parte superior da 

figura, no eixo das abscissas, a temperatura do substrato tempSOL. No eixo das ordena-

das, a temperatura crítica máxima em °C. Na figura, cada ponto representa um valor in-

dividual dos espécimens nas respectivas classes. A reta preta indica o ajuste do modelo 

geral de efeito fixo para tempSOL. As retas coloridas indicam as diferenças das classes em 

função a tempSOL. Na parte inferior da figura, os intervalos de confiança para os coefici-

entes (tempSOL) e interceptos para os efeitos aleatórios das classes.  
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3.4 Tolerância ao aquecimento  

 

 

A tolerância ao aquecimento das classes Arachnida, Chilopoda, Diplopoda, In-

secta, Malacostraca (sub-ordem Oniscídea) e Entognatha (ordem Collembola) foi atre-

lada às temperaturas ambientais dos biomas (Fig. 3.8). Encontraram-se poucas evidên-

cias (< 1%) de perigo térmico para a fauna de artrópodes entre os biomas (Fig.3.8). As 

classes Arachnida e Insecta no bioma Caatinga, quando comparadas com as mesmas 

classes nos demais biomas, tiveram maior tolerância ao aquecimento. Apesar da grande 

tolerância ao aquecimento da biota nos biomas, houve maior semelhança das faixas de 

tolerância ao aquecimento nos biomas de Cerrado, Mata Atlântica de Altitude e Mata 

Atlântica. 
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Figura 3.8 Tolerância ao aquecimento em graus Celsius (TCMax – Q95bio5 – temperatura 

máxima dos três meses mais quentes para as classes Arachnida, Chilopoda, Diplopoda, 

Insecta, Entognatha (ordem Collembola) e Malacostraca (sub-ordem Oniscídea)  nos bio-

mas. (DEUTSCH et al., 2008; SUNDAY et al., 2014) O box plot representa os valores de 

mediana, Q25, Q75 e amplitude. O ponto de origem 0, linha preta, representa a situação 

hipotética em que as TCMax = bio5. Os valores abaixo de zero representam a parcela de 

espécimens numa zona hipotética de perigo térmico (TCMax < bio5) nos biomas. A região 

acima de 0 (TCMax > bio5) representa a parcela da biota que está em uma zona hipotética 

de segurança termal nos biomas.  
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4.Discussão 

 

Padrões de distribuição tolerância termal das classes Arachnida, Chilopoda, Di-

plopoda, Insecta, Entognatha (ordem Collembola) e Malacostraca (sub-ordem 

Oniscídea) nos biomas terrestres do Brasil 

 

 Este trabalho sinalizou a enorme diversidade fisiológica existente dentro e entre 

as comunidades de artrópodes terrestres do Brasil. Esta diversidade é nitidamente asso-

ciada ao clima do bioma em questão, sugerindo a possibilidade de adaptação convergen-

te, mas o padrão é complexo, pois uma variação muito significativa ocorre também den-

tro de biomas. Igualmente, a variação observada dentro dos biomas pode sinalizar a 

visão da labilidade de evolução da fisiologia termal em ectotérmicos (ANGILLETTA; 

NIEWIAROWSKI; NAVAS, 2002; CHOWN et al., 2009) e a complexidade da adapta-

ção termal, que inclui componentes ecológicos e comportamentais. Considerando que a 

evolução da fisiologia termal é dirigida por fatores genéticos e suas interações ambien-

tais, a sensibilidade e os limites de tolerância termal tendem a ser mais lábeis em alguns 

taxa de que em outros, podendo variar amplamente dentro e entre espécies (HUEY E 

KINGSOLVER, 1989; ANGILLETTA; NIEWIAROWSKI; NAVAS, 2002; 

ANGILLETTA, 2009; BOZINOVIC; CALOSI; SPICER, 2011a). Porém, independente 

do ambiente, as espécies mais relacionadas filogeneticamente podem compartilhar res-

postas termais similares, situação que favorece a visão conservativa de evolução da fisi-

ologia termal em ectotérmicos (STILLMAN E SOMERO, 2000; ANGILLETTA; 

NIEWIAROWSKI;NAVAS, 2002; ANGILLETTA, 2009; HOFFMANN; CHOWN; 

CLUSELLA-TRULLAS, 2013a). Contudo, estas observações sobre a natureza da diver-

sidade fisiológica no bioma são, neste momento, especulações que necessitam ser testa-

das.  
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 Em relação à comparação entre biomas, existe marcada similaridade de resposta 

de tolerância termal da fauna de artrópodes dentro do bioma, que se aplica com precisão 

à Caatinga, pois sua fauna é prioritariamente termotolerante. Em contraste, e com fun-

damento na divisão arbitrária de tolerância a 40 °C, o bioma da Mata Atlântica apresen-

ta fauna menos termotolerante. Já os biomas da Mata Atlântica de Altitude e Cerrado 

apresentam fauna com ampla diversidade de tolerância termal, enquanto a Amazônia 

sugere fauna termotolerante. O fato de encontrar em um mesmo bioma tanto fauna ter-

motolerante quanto susceptível a extremos termais sugere ampla diversidade em história 

natural dentro do bioma. Assim, alguns biomas como a Mata Atlântica de Altitude e o 

Cerrado parecem permissivos com a evolução de múltiplas estratégias para lidar com 

extremos termais, enquanto outros biomas mais extremos em natureza climática, como a 

Caatinga, parecem favorecer a evolução de formas termotolerantes nas diversas linha-

gens que compõem sua fauna artrópode. Isso tem profundas implicações ao se pensar 

em margens de segurança termal, pois permite em escala regional caracterizar relativa 

vulnerabilidade de parcela da fauna nos biomas frente  ao aumento da temperatura do 

ambiente (DEUTSCH et al., 2008; BOZINOVIC; CALOSI; SPICER, 2011a).  

Os resultados apresentados não permitem corroborar a expectativa de que há 

grande susceptibilidade ao aquecimento da fauna de artrópodes nos biomas do Brasil, ao 

contrário do sugerido para grupos de animais ectotérmicos tropicais (DEUTSCH et al., 

2008), incluindo insetos e aracnídeos (ARAÚJO et al., 2013). De modo geral, houve 

ampla tolerância ao aquecimento da fauna de artrópodes nos biomas. Isto pode sugerir  

um potencial de ajuste da fauna de artrópodes frente a eventos de aumento de tempera-

turas ambientais, desde que estes limites de tolerâncias termais representem habilidades 

genéticas fixadas nas populações. Segundo, cabe salientar a particularidade de relações 
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entre a fauna de artrópodes e o ambiente termal, proporcionado pela história natural. 

Isto sugere que diferentes classes de artrópodes, com a diversidade de tolerância termal 

nos biomas, podem ter diferentes efeitos em suas relações ecológicas e serem susceptí-

veis de modo desigual a eventos extremos de temperatura (DEUTSCH et al., 2008; 

SOMERO, 2010; SUNDAY; BATES; DULVY, 2011). Finalmente, a tolerância ao 

aquecimento pode ter refletido a baixa relação da TCmax com as temperaturas do    

WorldClim (máximas dos três meses mais quentes). Um dos dilemas da simplificação 

desta medida é que as temperaturas ambientais usadas, como médias anuais ou sazonais, 

podem ser mais distantes das ecologicamente relevantes para os organismos em ambien-

tes mais variáveis e sazonais (BOZINOVIC; CALOSI; SPICER, 2011a; REZENDE; 

TEJEDO; SANTOS, 2011; SUNDAY; BATES; DULVY, 2011; BUCKLEY; 

KINGSOLVER, 2012; GRAAE et al., 2012). Portanto, se o ambiente varia em microes-

cala e os organismos fazem escolhas cuidadosas dos micro - habitats, os organismos 

podem limitar a variação da temperatura relativa às medidas físicas do ambiente em 

macroescala (SEARS; RASKIN; ANGILLETTA, 2011). Nossos dados apontam que 

considerações de escala são um ponto fundamental nas discussões do impacto das alte-

rações do clima sobre a fisiologia termal da biota (SEARS; RASKIN; ANGILLETTA, 

2011; SUGGITT et al., 2011; GRAAE et al., 2012).  

A diversidade fisiológica observada, considerando as categorias sistemáticas 

analisadas, não apresentou relação com o tamanho corpóreo, talvez pelo diminuto tama-

nho da maioria dos indivíduos testados (< 1mg), ao contrário do exposto em outros es-

tudos (CASTAÑEDA et al., 2012; RIBEIRO; CAMACHO; NAVAS, 2012).  Por outro 

lado,  a tolerância termal das classes, quando associadas às temperaturas do substrato, 

indicou que a parcela da biota com mais indivíduos termotolerantes está nas classes 
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Arachnida e Insecta, enquanto a parcela menos termotolerante está nas classes Collem-

bola, Chilopoda e Malacostraca. Por contraste, dentro dos biomas, estes resultados po-

dem sugerir diversidade de estratégias da comunidade de artrópodes para lidar com a 

maior heterogeneidade espacial de condições extremas de temperatura. Por outro lado, 

pode sugerir menor variação da tolerância termal associada aos biomas. Neste contexto, 

alguns trabalhos têm proposto que a tolerância termal ao quente (TCMax) é largamente 

conservada entre linhagens independente da variação geográfica, como sugerido em 

Isopodos (BOZINOVIC et al., 2014), Insetos e Aracnídeos (ADDO-BEDIAKO; 

CHOWN; GASTON, 2000; SUNDAY; BATES; DULVY, 2011; ARAÚJO et al., 

2013). Em todo caso, estas tendências da TCMax em relação às temperaturas do subs-

trato tiveram caráter informativo e não preditivo.  

Em um contexto mais amplo, a diversidade fisiológica representada dentro e en-

tre os biomas do Brasil traz dados novos à discussão do papel de marcados padrões de 

diversidade fisiológica em ampla escala (SPICER E GASTON, 1999; CHOWN; 

ADDO-BEDIAKO; GASTON, 2003). Especificamente, salientou o padrão espacial de 

variação da diversidade fisiológica em assembleia de artrópodes nos biomas e as fre-

quências de distribuição da tolerância termal de classes de artrópodes que ocorrem em 

diferentes biomas. Isto contribui na discussão de como os limites de tolerância termal 

em  diferentes grupos sistemáticos podem variar em diferentes gradientes geográficos 

(SPICER E GASTON, 1999; BERNARDO et al., 2007; SOMERO, 2010; 

HOFFMANN; CHOWN; CLUSELLA-TRULLAS, 2013b; SGRÒ; TERBLANCHE; 

HOFFMANN, 2016), mostrando, por exemplo, dentro das classes estudadas qual o per-

centual de espécimens poderia estar mais ameaçados pelo aquecimento. O comparti-

lhamento de resposta similar de tolerância termal nos biomas entre classes, por exemplo 
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em Arachnida, mostrou que o grau de generalidade dos padrões pode variar marcada-

mente, dependendo do grupo sistemático em foco e sua relação com as características 

do bioma (GASTON; CHOWN; EVANS, 2008; CHOWN E GASTON, 2016), refletin-

do a necessidade de estudos de fisiologia termal com foco no impacto das mudanças 

climáticas sobre a biota em seus aspectos regionais (WALLISDEVRIES; BAXTER; 

VAN VLIET, 2011). 

  



 

38 

 

5.Conclusão e Direções Futuras 

 

Neste trabalho, verificou-se que existe uma ampla diversidade fisiológica da 

fauna de artrópodes com padrões atrelados aos biomas do Brasil. A relação do padrão 

de tolerância termal dos espécimens de artrópodes com o bioma é complexa, havendo 

nuances de variação dentro e entre os biomas. As implicações mais relevantes no con-

texto de mudanças climáticas e modelagem são as distribuições de tolerância termal nos 

biomas e a grande tolerância ao aquecimento da biota, porém o uso de variáveis climáti-

cas que considerem escalas compatíveis com os indivíduos pode melhorar futuros aces-

sos de vulnerabilidade das classes Arachnida, Chilopoda, Diplopoda, Insecta, Entog-

natha (ordem Collembola) e Malacostraca (sub-ordem Oniscídea) nos biomas do Brasil. 

Estes dados podem servir como uma base importante para a incorporação em avaliações 

globais da vulnerabilidade dos ectotérmicos frente às mudanças do clima.  
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Anexo A 

 

Nesta seção, encontra-se o material suplementar e a descrição dos pacotes usa-

dos nas análises estatísticas dos dados da tese. 

Antonio Carlos da Silva 

14 de julho de 2015 

Pacotes usados na análise de dados. 

library(reshape2) 

library(ggplot2) 

library(lme4) 

library(lattice) 

library(PMCMR) 

library(car) 

library(DescTools) 

library(Matrix) 

library(plyr) 

library(manipulate) 

library(sp) 

library(raster) 

library(boot) 

library(pastecs) 

library(scales) 

library(lmerTest) 

library(sm) 

library(sjPlot) 

library(piecewiseSEM) 

library(ClustOfVar) 

library(AICcmodavg) 

library(boot) 

library(ggbiplot) 
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Correlação das variáveis bioclimáticas 

 

Usou-se a correlação de Spearman, uma medida de correlação não-paramétrica, 

para testar as relações entre as variáveis bioclimáticas. 

 

Figura A1. Correlograma entre as variáveis do clima (Continua). 

Resultados da análise. 

            tcmax    tempSOL      lat         alt         bio5 
 tcmax   1.00000000  0.6891352   0.5305238  -0.41373712  -0.04791494 
 tempSOL 0.68913524  1.0000000   0.6244529  -0.49481394  -0.16710305 
 lat     0.53052384  0.6244529   1.0000000  -0.62305597  -0.01772310 
 alt    -0.41373712 -0.4948139  -0.6230560   1.00000000   0.02056145 
 bio5   -0.04791494 -0.1671030  -0.0177231   0.02056145   1.00000000 
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Figura A2 (Continuação). Correlograma entre as variáveis bioclimáticas e o TCMax. 

 

Análise de Componentes Principais (PCA) 

 

A análise de componentes principais permite a decisão de quais variáveis são 

importantes entre um conjunto de variáveis disponíveis através da redução de critérios 

objetivos, assim, permitindo a construção de gráficos bidimensionais que contêm maior 

informação estatística através da análise de componente principal(JOLLIFFE, 2002). 

Portanto, usou-se a análise de componentes principais como uma ferramenta explorató-

ria de dados entre as variáveis bioclimáticas (WorldClim - www.worldclim.org ), tem-

peratura do substrato (tempSOL) e a TCMax. Na análise foi realizada a transformação 

logarítmica dos dados. Nesta análise inicial usou-se o PC1 composto por todas as variá-

veis bioclimáticas. Os significados dos códigos das variáveis bioclimáticas são: 

BIO1 = Annual Mean Temperature 

BIO2 = Mean Diurnal Range (Mean of monthly 

(max temp - min temp)) 

BIO3 = Isothermality (BIO2/BIO7) (* 100) 

BIO4 = Temperature Seasonality (standard 

deviation *100) 



 

49 

 

BIO5 = Max Temperature of Warmest Month 

BIO6 = Min Temperature of Coldest Month 

BIO7 = Temperature Annual Range (BIO5-

BIO6) 

BIO8 = Mean Temperature of Wettest Quarter 

BIO9 = Mean Temperature of Driest Quarter 

BIO10 = Mean Temperature of Warmest Quar-

ter 

BIO11 = Mean Temperature of Coldest Quarter 

BIO12 = Annual Precipitation 

BIO13 = Precipitation of Wettest Month 

BIO14 = Precipitation of Driest Month 

BIO15 = Precipitation Seasonality (Coefficient 

of Variation) 

BIO16 = Precipitation of Wettest Quarter 

BIO17 = Precipitation of Driest Quarter 

BIO18 = Precipitation of Warmest Quarter 

BIO19 = Precipitation of Coldest Quarter  

Resultados : 

Importance of components: PC1         PC2           PC3       PC4   

Standard deviation              3.3953      2.3241      0.89485    0.86267 

Proportion of Variance       0.6067      0.2843      0.04215    0.03917  

Cumulative Proportion       0.6067      0.8910      0.93318    0.97235  
 

 

 

 

 

Figura A3. Representação da variância (eixo de y) explicada em relação aos componen-

tes principais (eixo de x). 
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Figura A4. Proporção da variância explicada pelas novas variáveis PC1 e PC2. Foi usa-

do nos modelos o componente PC1 composto pelas 19 variáveis bioclimáticas. 
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Modelos mistos lineares 

 

Um modelo misto apresenta tanto fatores de efeitos fixos como aleatórios. O 

motivo de se adotar um modelo linear misto é a possibilidade de se fazer a predição de 

efeitos aleatórios na presença de efeitos fixos. Aqui, usou-se o modelo misto para avali-

ar a relação entre a TCMax e as variáveis bioclimáticas (PC1) e temperatura do substra-

to (tempSOL), ambas efeitos fixos. Considerou-se a não independências das clas-

ses/ordens (efeitos aleatórios) como modo de estimação de componentes de variâncias e 

covariâncias associada a esse fator. 

Testando a relação da PC1 com o TCMax: 

Linear mixed model fit by REML t-tests use Satterthwaite approximations   to degrees 

of freedom [lmerMod] 

 

Fator testado  Modelo                                                          

PC1                tcmax ~ 1 + PC1 + (1 + PC1 | classe)      Fixed effects: 

                                                                                           Estimate     Std. Error      df          t          value Pr(>|t|)     

                                                                      (Intercept)  41.6728     1.6241         5.0300  25.659     1.57e-06 *** 

                PC1          -0.3085        0.5310        48.9800  -0.581    0.564     

     

                                                                                        Random effects: 

                                                                                       Groups   Name        Variance Std.Dev. Corr  

                                                                                        classe   (Intercept)   15.33989 3.9166         

                                                                                                  PC1                 0.03015  0.1736   -1.00 

                                                                                          Residual               47.02805  6.8577         

                                                                                        Number of obs: 3230, groups:  classe, 6 

Signif. codes:  0 „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ 1 

 

Analysis of Variance Table of type III  with  Satterthwaite  approximation for degrees of freedom 

        Sum Sq   Mean Sq   NumDF DenDF       F.value             Pr(>F) 

PC1 15.871        15.871     1              48.98        0.33748             0.5639 

 

Class   Family                           Link       N         R Marginal*   R Conditional      AIC 

1 merModLmerTest gaussian identity 3230     8.0277e-05        0.2461205          21639.76 

 

*R Marginal: descreve a proporção de variância explicada apenas ao efeito fixo (tempSOL). 

 R Condicional:  descreve a proporção da variância explicada levando em consideração o fator aleatório (Clas

se) 
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Gráficos de avaliação das variáveis bioclimáticas. 

 

 

Figura A5 Representação dos resíduos padronizados na figura acima e abaixo gráfico 

quantil-quantil (q-q) para normalidade. 
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Testando a relação do tempSOL com a TCMax 

 

Linear mixed model fit by REML t-tests use Satterthwaite 

  approximations to degrees of freedom [lmerMod] 

 
Fator testado          Modelo                                                          

tempSOL                tcmax ~ 1 + tempSOL + (1 + tempSOL | classe)     

                                                                                            Fixed effects: 

                                                                                               Estimate     Std. Error      df       t  value   Pr(>|t|)     

                                                                               (Intercept)  24.4311     1.6606         5.1990   14.71    1.95e-05 *** 

                                                                                 tempSOL     0.7202     0.0454       2.1200    15.86    0.00307 **  

     

                                                                                            Random effects: 

                                                                                            Groups   Name        Variance    Std.Dev. Corr  

                                                                                              classe   (Intercept)  13.399862   3.6606         

                                                                                                          tempSOL       0.007362  0.0858   -0.76 

                                                                                                          Residual       24.249677  4.9244         

                                                                                                          Number of obs: 3230, groups:  classe, 6 

 

     

Signif. codes:  0 „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ 1 

 

Analysis of Variance Table of type III  with  Satterthwaite approximation for degrees of freedom 

                  Sum Sq         Mean Sq    NumDF  DenDF          F.value        Pr(>F)    

tempSOL 6101.7               6101.7          1           2.1198           251.62       0.003072 ** 

 

Class                            Family    Link      N      R Marginal*   R Conditional      AIC 

1 merModLmerTest gaussian identity 3230   0.4517725   0.5677535         19506.56 

 

*R Marginal: descreve a proporção de variância explicada apenas ao efeito fixo (tempSOL). 

 R Condicional:  descreve a proporção da variância explicada levando em consideração o fator aleatório (Clas

se) 
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Gráficos de avaliação da temperatura do substrato (tempSOL). 

 

 

Figura A6. Representação dos resíduos padronizados na figura acima e abaixo gráfico 

quantil-quantil (q-q) para normalidade. 
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Relação do tamanho (massa em mg) com o TCMax 

Foi realizado teste de correlação de Pearson com a transformação logarítmica dos da-

dos.  

Resultado 

Pearson's product-moment correlation 

 

t = 8.8246, df = 3228, cor = 0.15,p-value < 2.2e-16 

 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0.95 percent confidence interval: 

 0.1196251 0.1869795 

Tabela para ajudar na interpretação do valor de correlação proposta por Zar (1999). 

 

  Coefficient, r 

Strength of Association Positive Negative 

Small .1 to .3 -0.1 to -0.3 

Medium .3 to .5 -0.3 to -0.5 

Large .5 to 1.0 -0.5 to -1.0 

 

 

Posteriormente foi avaliada  a relação da massa com  TCMax através de modelo linear. 

Linear model fit by lme4 

 
Fator testado  modelo 

b.size             tcmax~b.size      Coefficients: 

                                                                 Estimate    Std. Error    t value     Pr(>|t|)     

                                              (Intercept)  43.4137      0.1268      342.497   <2e-16 *** 

                                              b.size         104.7314    11.8681         8.825    <2e-16 *** 

 

F-statistic: 77.87 on 1 and 3228 DF,  p-value: < 2.2e-16 

Multiple R-squared:  0.02356, Adjusted R-squared:  0.02325  

 

--- 

Signif. codes:  0 „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ 1 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-17.1046  -5.4241  -0.9241   4.4633  21.5759  

 

Residual standard error: 7.103 on 3228 degrees of freedom 
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