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História e Biogeografia
A origem manutenção da biodiversidade da terra é um 

dos temas centrais da ecologia:

A biodiversidade da Terra tem variado seu estado de 

equilíbrio ao longo do tempo

Os registros ao longo dos últimos 600 milhões de anos 

produziram informações úteis sobre a história da 

biodiversidade



Biodiversidade nos Registros 
Fósseis

• Estamos vivendo num tempo de máxima riqueza de 
espécies
de toda a Terra? 

• Ignorando o efeito das atividades humanas, o número 
de espécies continuaria a aumentar no futuro? 

• Se o passado retém a chave para o futuro, para não 
mencionar nossa compreensão do presente, então 
devemos prestar atenção nas lições da história.



A Zona Tropical
• Nós podemos encontrar explicações para a 

biodiversidade tropical em escalas de tempo e espaço?

• Condições tropicais apareceram sobre a terra muito 

mais cedo do que as condições de lugares temperados

• Zonas tropicais e subtropicais atualmente cobrem mais 

área do que as regiões polar e temperada, mesmo nos 

tempos mais remotos



Um Registro das Mudanças 
Dramáticas
• Ambas a alta e baixa latitudes experimentaram 

flutuações drásticas no clima e se estenderam durante 

a Idade do Gelo dos últimos dois milhões de anos:

• Durante períodos de expansão glacial: - Os trópicos 

experimentaram baixa pluviosidade e temperaturas 

reduzidas

• Hábitats de florestas ombrófilas eram restritas e 

fragmentadas





História Biológica
A história da vida se revela de várias formas:
• Os registros geoquímicos dos ambientes remotos
• Traços fósseis deixados pelos táxons extintos
• As distribuições geográficas e relações evolucionárias 

das espécies atuais
• As mais óbvias consequências desta história são as 

distribuições não uniforme das formas de planta e 
animal sobre a superfície da terra:

• Cada parte do planeta tem uma fauna e flora diferente



Efeitos Filogenéticos
Morfologia, fisiologia e comportamento dos organismos 

refletem:

• Condições e recursos dos seus ambientes atuais

• Restrições impostas pelas características dos seus 

ancestrais:

• Marsupiais são no presente mais diversos na Austrália

• Este padrão não é resultado da inércia evolucionária

• Características compartilhadas por uma linhagem sem 



Eucaliptus
Banksia

Macropus rufus



Efeitos Filogenéticos influenciam a 
ecologia

• Efeitos filogenéticos afetam a estrutura e o 
funcionamento dos ecossistemas:

• Os ecossistemas australianos funcionariam da mesma 
maneira se o eucalipto fosse substituído por outros 
tipos de plantas?

• Seriam as florestas de diferentes tipos de árvores 
menos suscetíveis ao fogo?

• Se fosse verdade,  que consequências este fato teria 
para a função de um ecossistema?



A história de vida pode ser aferida 
pela escala de tempo geológico

Ecólogos reconhecem características-chaves dos registros 
geológicos:
• A Terra formou a 4,5 bilhões de anos atrás
• A vida surgiu dentro do primeiro bilhão de anos
• A vida permaneceu primitiva ao longo da maioria do tempo 

de história da Terra
• Meio ambientes físicos antigos eram muito diferentes dos 

ambientes atuais:
• A primeira atmosfera tinha pouco oxigênio e os primeiros 

micróbios usavam metabolismo anaeróbico
• O aumento de oxigênio levou à diversificação de formas 

complexas de vida



O Registro Geológico

Em torno de 590 Milhões anos atrás, a maioria dos filos 
modernos de invertebrados apareceram nos registros 
fósseis:

• A era Paleozóica é a primeira das três maiores divisões 
do tempo geológico a refletir a diversificação dos 
animais:

• Era Paleozóica: 590 m.a. até 248 m.a.
• Era Mesozóica: 248 m.a. até 65 m.a. 
• Era Cenozóica: 65 m.a. até o presente



Os primeiros registros

• A célula eucariótica, que é o tijolo de construção básico 
de todos os organismos complexos modernos, é um 
produto do último bilhão de anos em evolução. 

• Grande parte das evidências das formas iniciais de vida 
complexa consistem em rastros e covas na lama nas 
quais viveram.

• Tudo isto mudou cerca de 540 Maa (milhões de anos 
atrás), quando a maioria dos modernos filos dos 
organismos invertebrados subitamente aparecem no 
registro fóssil.



Era Paleozóica



Deriva Continental 

Os continentes são ilhas de rochas de baixa densidade 
flutuando sobre o material mais denso do interior da 
Terra e carregado ao longo da convecção das correntes:
• Os movimentos dos continentes ao longo do tempo 

são chamados de deriva continental
• Esses movimentos têm duas consequências ecológicas 

importantes:
• As posições dos continentes e oceanos influenciam o 

clima
• A deriva continental cria e quebra barreiras para a 

dispersão



As posições dos continentes mudaram ao longo do 
tempo geológico.



Deriva continental e ocorrência de eventos
biogeográficos



Deriva continental e ocorrência de eventos
biogeográficos



Consequências da Deriva 
Continental

Detalhes da deriva continental têm ainda que ser 
resolvidos, mas as implicações para a evolução dos 
animais e plantas são claras, por exemplo:
• As distribuições de pássaros que não voam são 

resultado da conexão entre os continentes do sul que 
formavam a Gondwana:

• Esses pássaros são descendentes de um ancestral 
comum da Gondwana

• A separação de uma população ancestral amplamente 
distribuída pela deriva continental é chamada de 
vicariância



Regiões Biogeográficas
Neártica – América do Norte - Manteve conexões ao Paleártico por 
100 Milhões de anos
Paleártica – Eurásia - Divide muitos grupos de plantas e animais 
com o Neártico
Etíope – África em uma longa história de isolamento do resto do 
mundo
Australiana – Austrália - Tem uma longa história de isolamento do 
resto do mundo
Oriental – sudeste da Ásia - Isolada do resto do mundo tropical, 
mas tem algumas afinidades ao Paleártico, onde uma alta 
porcentagem de árvores são derivadas das florestas tropicais
Neotropical – América do Sul -Isolada do Neártico até por volta de 
3 Milhões de anos (formação do Ístimo do Panamá)



Figure 24.7
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