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Projeto temático

Efeitos das mudanças climáticas 

globais sobre a fauna: Uma 

abordagem em fisiologia e 

conservação
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2. ABORDAGEM



1. Entender efeitos do clima sobre a fauna tanto em escala individual 

(microclima) quanto em outras escalas.

2. Entender o impacto da variação climática e seus efeitos sinergisticos 

com outros distúrbios na performance das espécies animais.

3. Construir perfis de sensibilidade ao microclima para diversos taxa, 

para postular mecanismos de impacto e contribuir à modelagem.

4. Induzir reprodução em cativeiro (e.g. na ausência de dicas climáticas) 

em espécies com alto risco de extinção.

Clima Fisiologia Conservação

3. OBJETIVOS
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4. SUPORTE TEÓRICO



• A fragmentação gera alterações climáticas que 

impacta diretamente ou via redução de recursos 

a performance ecológica de aves e mamíferos

Clima e fragmentação do habitat

• A fragmentação (migração truncada) causa 

disfunção endócrina e falha reprodutiva em 

peixes endêmicos

Temperatura e desenvolvimento
• O ajuste a alterações de temperatura 

em peixes envolvem mudanças na 

estrutura das membranas celulares 

5. RESULTADOS  (1)



Clima e tolerâncias fisiológicas (envelope climático)

• Em aves endêmicas de altitudes o clima pode causar impacto crônico 

elevando o nível de estresse e afetando o desempenho reprodutivo

• A tolerância ao congelamento difere entre anfíbios, com 

potencial para extinção local de algumas espécies face a 

eventos extremos

Aridização na Caatinga

• Aumento do conhecimento da fisiologia da estivação, fundamental no contexto de 

preservação da fauna durante a seca.  

5. RESULTADOS (2)



6. PERSPECTIVAS: Integrar padrões, mecanismos e processos

Adaptação termal da fauna artrópode nos biomas terrestres do Brasil

Silva, Leite & Navas (2013)



• Variação no tipo e concentração de 

enzimas

• Mudanças na membrana celular, na 

saturação de ácidos graxos

• Mudanças na estabilidade enzimática

• Outros…

• Adaptação

• Plasticidade fenotípica

• Aclimatação

• Outros….
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6. PERSPECTIVAS: Integrar padrões, mecanismos e processos



Expectativas para o próximo projeto

6. PERSPECTIVAS

• Aumento da interação com outros projetos do programa

• Consolidação como centro de estudos sobre envelope 

climático em pequenos animais:

Artrópodes  Vetores, pragas, xilófagos, polinizadores

• Desenvolvimento de novas técnicas de análise microclimática



30+ Estudantes de pós-

graduação e IC
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35+ Artigos científicos
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