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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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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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