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RESUMO 

 

Como um evento de aridificação da floresta úmida afetaria as espécies nativas e exóticas 

invasoras potencialmente competidoras? Qual o papel da plasticidade fenotípica no 

processo de adaptação? Para responder a essas perguntas, o estudo será realizado com 

espécies nativa e exótica invasora de Scarabaeinae (Coleoptera) em regiões de Caatinga e 

Mata Atlântica no Brasil. A única espécie encontrada na lista de exóticas invasoras nos dois 

biomas é Digitonthophagus gazella, constituindo, portanto um modelo ideal para o presente 

estudo. Populações de Scarabaeinae serão comparadas entre regiões de Caatinga e Mata 

Atlântica, como também populações de D. gazella provenientes da África (ancestral) serão 

comparadas com as do Brasil (derivada) para compreender o processo de adaptação da 

espécie. Para examinar o benefício adaptativo da plasticidade, normas de reação 

relacionadas com o fitness nas espécies nativas e em D. gazella serão avaliadas a partir de 

tamanho corporal, biomassa e características morfológicas das asas, para a qual serão 

empregados métodos de morfometria geométrica. Para entender as adaptações morfológicas 

e comportamentais desenvolvidas pelas espécies nos dois biomas, o padrão de sucessão na 

colonização do recurso será analisado em campo e as ordenações obtidas pela Análise de 

Correspondência Canônica. Com objetivo de inferir áreas de possível ocorrência de D. 

gazella no Brasil será utilizada a Modelagem de Nicho Ecológico, construindo-se um mapa 

de distribuição por meio de algoritmo Máxima Entropia. O projeto busca entender se a 

persistência da espécie no ambiente é possibilitada pela plasticidade, quais as mudanças 

evolutivas na norma de reação permitem a adaptação a novos ambientes, e qual a 

implicação disto na conservação das espécies nativas. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

Plasticidade fenotípica é o fenômeno de um genótipo produzir diferentes fenótipos 

em resposta a diferentes condições ambientais (WEST-EBERHARD, 2003). Se um 

conjunto de indivíduos com uma combinação favorável de características é definido como 



 

colonizadores de sucesso de novos ambientes, tais evidências podem mostrar um papel 

importante da plasticidade na facilitação de adaptação (GHALAMBOR et al., 2007).   

No Brasil, a Caatinga apresenta características extremas dentre os parâmetros 

meteorológicos quando comparadas a outras formações brasileiras, tais como a mais alta 

radiação solar, a mais alta temperatura média anual, as mais baixas taxas de umidade 

relativa e precipitação, evapotranspiração potencial mais elevada e baixa nebulosidade 

(REIS, 1976). Tais fatores instigam perguntas para entender quais são os mecanismos 

desenvolvidos pelos indivíduos para permanecer neste tipo de ambiente. 

Considerando as hipóteses propostas para a Caatinga a respeito dos eventos 

histórico-ambientais, evidências sugerem que ela assemelhava-se a uma floresta úmida 

antes de sofrer um processo de aridifcação há cerca de 10.000 anos (BIGARELLA; 

ANDRADE-LIMA, 1982; HARTWING; CARTELLE, 1996), de modo que pode ser 

caracterizada como um ambiente recente (VIVO, 1997). Com resultados de pesquisas 

demonstrando que a introdução de novas condições ambientais (elevação dos níveis de CO2 

e de temperatura, por exemplo) tem causado efeitos de perda da biodiversidade (BALÍTIN 

et al., 2011; FRANCO et al., 2006), uma pergunta deveria estar na discussão 

conservacionista: Caso haja um evento de aridificação da floresta úmida quais seriam as 

espécies com maior sucesso adaptativo? As exóticas invasoras ou as nativas? Tem sido 

sugerido que a plasticidade fenotípica adaptativa confere maior tolerância às condições de 

mudança (CHARMANTIER et al., 2008; CHOWN et al., 2007; GHALAMBOR et al., 

2007), seja permitindo que as espécies tolerem novos ambientes e persistam por tempo 

suficiente para se adaptar, ou facilitando diretamente a evolução através da assimilação 

genética (WADDINGTON, 1953; WEST-EBERHARD, 2005). Para determinar se uma 

resposta à alteração ambiental é adaptativa é necessário regredir as características da 

plasticidade contra alguma estimativa de fitness, fazendo uma distinção entre os aspectos 

do fenótipo que são considerados indicadores de fitness (HUNT; HODGSON, 2010; 

NICOTRA; DAVIDSON, 2010), e a forma direta do fenótipo variar entre os ambientes 

pode ser descrita como norma de reação (SCHLICHTING; PIGGLIUCCI, 1998).   

Os Scarabaeinae apresentam grande diversidade de espécies na faixa tropical sendo 

o hábito alimentar fundamental na determinação das características de comportamento, 

distribuição, morfologia e desenvolvimento (HALFFTER; MATTHEWS, 1966). No Brasil 



 

há registro de 49 gêneros e 618 espécies, sendo 149 espécies constatadas para o Nordeste, e 

323 são endêmicas do país (VAZ-DE-MELLO, 2000). A única espécie encontrada na lista 

de exóticas invasoras no Nordeste do Brasil é Digitonthophagus gazella (Fabricius 1787), 

presente em regiões de Caatinga e Mata Atlântica e há indícios de que sua presença pode 

causar danos às populações de besouros nativos (INSTITUTO HÓRUS, 2014; 

MATAVELLI; LOUZADA, 2008). É nativa das regiões tropicais da África, Arábia, Índia e 

Sri Lanka (BARBERO; LÓPEZ-GUERREIRO, 1992) e foi introduzida no Brasil há cerca 

de 25 anos, para fim de controle biológico de moscas na pecuária (BIANCHIN et al., 

1992). A guilda alimentar coprófaga explora uma fonte de recurso perecível e vulnerável a 

distúrbios físicos e biológicos, indicando que alterações ambientais podem impulsionar 

adaptações para a exploração do recurso de forma mais eficiente (HALFFTER; 

EDMONDS, 1982).  

Para a abordagem de plasticidade e evolução da adaptação, espécies introduzidas 

são boas candidatas porque em muitos casos as populações ancestrais e derivadas são 

conhecidas e uma vez que o tempo de estabelecimento é definido a adaptação nessas 

espécies pode ser inferida (GHALAMBOR et al., 2007). A importância de estudar a 

plasticidade do ponto de vista das espécies invasoras vem da persistência das espécies 

introduzidas em pequenas populações que eventualmente experimentam um rápido 

crescimento populacional e aumentam os seus graus de expansão (LAMBRINOS, 2004), e 

por sua presença poder resultar no aumento da capacidade competitiva com as espécies 

nativas (DUKES, 2007). 

Estudos têm indicado que espécies invasoras apresentam nível de plasticidade 

fenotípica mais elevado que espécies nativas, mas testes empíricos desta teoria são menos 

comuns (HULME, 2008). Com isso, seria interessante saber se o período de persistência é 

possibilitado pela plasticidade, e que mudanças evolutivas na norma de reação permitem a 

adaptação e a expansão em novos ambientes (DAVIDSON et al., 2011). Adicionalmente, 

para interpretar dados de mudanças evolutivas na norma de reação é necessário conhecer as 

atividades naturais dos animais e o seu grau de exposição aos fatores ambientais 

(KOHLSDORF et al., 2001). Reconhecendo que o comportamento de espécies exóticas 

invasoras é um problema recorrente no mundo todo, com potencial para modificar 

drasticamente o funcionamento de ecossistemas naturais, o estudo dos processos 



 

envolvidos no estabelecimento de espécies exóticas invasoras em ambientes sob 

perturbação é de grande interesse para a comunidade acadêmica e gestores ambientais.  

 

OBJETIVOS  

  

Considerando o efeito das normas de reação no desempenho da adaptação nas 

populações sob condições específicas, o objetivo do presente estudo é testar a seguinte 

hipótese: “Espécies exóticas invasoras apresentam maior plasticidade fenotípica do que as 

nativas de mesma guilda e taxocenese.” 

 

 Para atingir o objetivo proposto, alguns passos específicos necessitam ser 

cumpridos, a saber: 

 

1. Analisar normas de reação da espécie exótica invasora Digitonthophagus 

gazella com as das espécies nativas de Scarabaeinae coprófagos em Caatinga e 

Mata Atlântica; 

2. Avaliar as adaptações morfológicas e comportamentais de Scarabaeinae 

coprófagos no padrão de sucessão da colonização do recurso alimentar em 

Caatinga e Mata Atlântica; 

3. Analisar normas de reação da população ancestral de D. gazella (África) com as 

derivadas da Caatinga e da Mata Atlântica (Brasil); 

4. Determinar a área de distribuição de Digitonthophagus gazella no Brasil. 

 

METODOLOGIA  

 

Análise das normas de reação de Scarabaeinae na Caatinga e Mata Atlântica 

Serão delineados três pontos de amostragem em Caatinga e três em Mata Atlântica 

na região da Bahia, nordeste do Brasil. As coletas serão mensais nos dois biomas durante 

seis meses, totalizando duas coletas em cada ponto de amostragem e a distância entre cada 

ponto de amostragem será maior que 2 km.   



 

Conhecendo as flutuações populacionais de Scarabaeinae na Mata Atlântica e em 

especial na Caatinga, a determinação das espécies nativas que serão comparadas com 

Digitonthophagus gazella será realizada no ano da coleta. Para isso serão escolhidas as 

duas espécies nativas que apresentarem maior abundância em cada bioma. 

Para a captura dos indivíduos serão utilizadas armadilhas de queda (pitfall). As 

armadilhas serão compostas por recipientes plásticos (1 L) enterrados, com a parte superior 

ao nível do solo, protegidas contra chuva ou dessecação por um disco suspenso de isopor 

(LIBERAL et al., 2011). Em cada armadilha será colocada uma solução de água e 

detergente neutro 2% para conservação do material. Cada ponto de amostragem terá um 

conjunto de 40 armadilhas dispostas em quatro transectos lineares, iscadas alternadamente 

com fezes humanas e bovinas e separadas entre si por 15m. As armadilhas ficarão expostas 

por quatro dias, a isca reposta a cada 24h e o conteúdo retirado a cada 48h.  

O tamanho do corpo será estimado pela maior largura torácica (Justificativa do uso 

da largura torácica como uma medida do tamanho corporal ver EMLEN, 1997) e a medição 

será realizada com paquímetro (n > 20). O cálculo da biomassa será determinado por peso 

seco e utilizada balança eletrônica com 0.001g de sensibilidade (n > 20). Os sexos serão 

avaliados separadamente e as diferenças de tamanho corporal e biomassa das populações 

serão comparadas nos dois biomas por ANOVA (ZAR, 2009) implementado no programa 

Statistica 8.0 (Statsoft, Tulsa, OK, USA).  

Para análise de forma das asas posteriores (n > 20), indivíduos serão colocados em 

solução de água 100°C por um minuto para amolecimento e posterior dissecação das asas. 

As análises morfométricas serão baseadas em uma definição da forma como todos os 

aspectos geométricos de uma configuração de marcos, com exceção de seu tamanho, 

posição e orientação. A informação da forma é extraída a partir das coordenadas dos 

marcos na superposição de Procustes (DRYDEN; MARDIA, 1998; GOODALL, 1991). 

Para visualizar e testar a separação da forma da asa entre as populações será utilizado à 

análise de variáveis canônicas (CVA) (CAMPBELL; ATCHLEY, 1981). A significância 

estatística das diferenças entre pares em formas médias será avaliada com testes de 

permutação, utilizando a distância de Mahalanobis como a estatística de teste. Para 

apresentar os principais padrões de variação da forma, será utilizada a análise de 

componentes principais (PCA) (JOLLIFFE, 2002).   



 

No estudo da venação das asas posteriores será seguida a metodologia de Bai et al. 

(2012). A quantidade de variação morfológica nas asas dos táxons será avaliada por 

disparidade, baseando-se no espaço hiperdimensional ocupado, nas distâncias relativas 

entre amostras e no número de amostras. A medição da disparidade métrica será a partir de 

uma matriz de pontuação com dados computados em relação à média total e utilizando o 

programa COV (versão 102, http://www.mpl.ird.fr/morphometrics/cov/index.html). Em 

seguida, a disparidade de cada espécie será avaliada de acordo com Zelditch et al. (2004). 

O material coletado será depositado no Laboratório de Entomologia da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

 

Adaptações e padrão de sucessão na colonização do recurso alimentar 

O delineamento dos pontos de amostragem será igual ao item anterior. 

 Em campo, uma porção de fezes bovinas (herbívoro) e uma de fezes humanas 

(onívoro) serão colocadas no solo dentro de uma arena circular, distando 1m entre si. 

Características de procedência, área, volume e forma das iscas serão padronizadas. O 

processo de observação da chegada dos indivíduos ao recurso será de 7h - 15h e 17h - 1h 

durante três dias, totalizando 288h de observação por bioma. Durante as observações 

noturnas, o ambiente será iluminado por luz vermelha 15W,  não detectável pelos besouros 

(CROWSON, 1981; EMLEN, 1997; GIRÓNPÉREZ et al., 2009). Além das observações 

diretas, uma câmera vídeo-fotográfica (Nikon D5100) será utilizada para documentar o 

experimento. Após as observações, cada espécime será sacrificado em acetato de etila e 

levado para análise em laboratório. 

As variáveis relevantes serão: Temperatura ambiente; Umidade ambiente; 

Temperatura corporal do besouro; Coloração do corpo; Tempo de chegada no recurso; 

Locomoção de chegada no recurso; Estratégia de alocação do recurso; Tamanho da porção 

fecal produzida (telecoprídeos); Tamanho do corpo; Biomassa; Sexo.  

A temperatura e umidade ambiente serão verificadas no momento de captura do 

espécime por Termohigrômetro digital (7663.02.0.00 Incoterm - Porto Alegre, Brasil). A 

temperatura corporal do besouro será medida no centro do metatórax no momento de 

chegada do recurso utilizando termômetro digital com sensor Termopar tipo K 

(Thermocoax™; Thermocoax, Suresnes, França) de agulhas hipodérmicas (0.25 milímetros 



 

de diâmetro). A leitura das temperaturas será pelo sistema MMS3000-T4™ Multi 

Measurement System™ (Commtest Instruments, Knoxville, Tennessee) com acurácia de 

0.5 °C. Durante a medição será utilizada luvas de látex para evitar a transferência de calor 

observador-inseto (VERDÚ et al., 2007).  

Para saber se as espécies apresentaram padrões distintos de ocorrência na sucessão 

de colonização do recurso e se estão diferencialmente adaptadas para explorar os diferentes 

tipos ambientes, serão feitas ordenações pela Análise de Correspondência Canônica 

utilizando o programa CANOCO versão 5.0 (TER BRAAK; SMILAUER, 2012), com base 

na ocorrência das espécies nas fezes ao longo do tempo. A aplicação dessa técnica tem 

demonstrado ser uma importante ferramenta na identificação das relações espécie-

ambiente, permitindo inclusive classificar espécies em termos de suas preferências quanto 

ao habitat (OLIVEIRA-FILHO et al., 1997; SMITH, 1995), além de investigar questões 

específicas sobre a resposta de espécies às características ambientais (JOSE et al., 1996). 

 

Plasticidade e evolução: Normas de reação da população ancestral e derivada 

 Para analisar o processo de adaptação de Digitonthophagus gazella em regiões de 

Caatinga e Mata Atlântica do Brasil, os indivíduos da população ancestral e derivada serão 

comparados com base nos parâmetros e análises descritos no primeiro objetivo. Os 

espécimes da população ancestral serão obtidos por meio de parceira com o Prof. Dr. 

Clarke Scholtz da University of Pretolia, África do Sul e os da população derivada serão 

provenientes das expedições de campo realizadas no presente estudo. 

 

Extensão de distribuição de Digitonthophagus gazella  

 Para determinar em valores a distribuição do táxon utilizaremos a Modelagem de 

Nicho Ecológico. A construção do mapa de distribuição populacional da espécie estudada 

será utilizando o algoritmo Máxima Entropia implementado no programa MaxEnt 

(PHILLIPS et al., 2006), uma técnica que tem se mostrado tão eficiente quanto ou melhor 

que métodos alternativos de modelagem ecológica em comparações recentes (CARNAVAL 

et al., 2009; ELITH et al., 2006; WISZ et al., 2008).  

Utilizaremos 19 dados bioclimáticos (temperatura, precipitação, umidade, etc.) 

provenientes da região de ocorrência da população ancestral na África e obtidos na 



 

plataforma do WorldClim (www.worldclim.org) para a construção do modelo. Com esses 

dados será possível inferir áreas plausíveis de ocorrência da espécie no Brasil. Para a 

calibração e validação do modelo, serão realizados oito testes com duas combinações de 

características do MaxEnt, QPTH e QPH (Q = quadratic; P = product; T = threshold; H = 

hinge feature), com níveis de regularização de 0.5 a 4, totalizando 16 calibrações. 

Deixaremos de lado 30% dos pontos de ocorrência, escolhidos ao acaso, da espécie. Os 

menores valores de taxa de omissão (i.e., 10 percentile omission rate, ou OR10%) ao 

calcular a previsibilidade de recuperação destes 30% no modelo construído (ROSAUER et 

al., 2009) e confrontados com os maiores e respectivos valores de Area Under the Curve 

(AUC) determinarão qual combinação de características do MaxEnt serão utilizadas na 

validação dos dados e na construção do modelo (SOLEY-GUARDIA et al., 2014).  

 

BENEFÍCIOS DO PROJETO  

 

Gerar conhecimento sobre processos evolutivos e conservação 

O projeto irá fornecer informações sobre a evolução da plasticidade fenotípica em 

populações naturais - um fenômeno biológico comum, mas muito debatido. A evolução da 

plasticidade fenotípica é um processo fundamental na determinação do sucesso de 

populações naturais em ambientes sujeitos a variação e as interferências antrópicas afetam 

o cenário que definem as respostas evolutivas, dando novas direções a processos 

evolutivos. Além de que o estudo acrescentará dados sobre a história natural de 

Scarabaeinae na região nordeste do Brasil.  

 

Reforçar ligações de pesquisa nacionais e internacionais no Brasil  

Esse projeto fortalecerá vínculos de pesquisa no Brasil, promovendo a colaboração 

científica entre Universidades brasileiras e estrangeiras.  

O projeto será desenvolvido sobre a coorientação do Professor Dr. Carlos Arturo 

Navas Iannini do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências, IB-USP, que 

lidera o Laboratório de Ecofisiologia e Fisiologia Evolutiva e dirige projetos de pesquisa 

sobre comportamento, ecofisiologia e evolução da fisiologia. A sua colaboração será 

fundamental na análise crítica do projeto. Outra parceria estabelecida foi com o Professor 



 

Dr. Clarke Scholtz do Department of Zoology & Entomology da University of Pretoria, 

África do Sul, especialista em Scarabaeinae e coordenador do ‘Scarab Research Group’. A 

sua colaboração será importante para obtenção dos exemplares de Digithontophagus 

gazella provenientes da África, como também no aumento de conhecimento sobre a história 

natural dos escarabeíneos. 

 

FONTES QUE PRETENDE PEDIR FINANCIAMENTO: 

 

Será procurado financiamento externo para a compra dos equipamentos essenciais do 

projeto. 
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