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Mudanças no Clima 
A distribuição do calor sobre a superfície da Terra 
depende muito da circulação dos oceanos:
• De 50 a 30 m.a., regiões polares eram cobertas por 

oceanos que se extendiam até as regiões tropicais, 
resultando em climas polares mais quentes

• Depois deste período, a separação dos continentes 
encurtou esta circulação, resultando em uma tendência 
de clima mais frio e seco em altas latitudes

• O resultado foi uma maior estratificação, durante o 
Terciário Superior, de biotas temperadas e tropicais com 
adaptações diferentes



Mudanças no Clima 
Durante os últimos 2 milhões de anos, o resfriamento 
gradual da Terra deu caminho às variações violentas no 
clima, a Idade do Gelo ou a época Pleistocênica:
• Avanços glaciais direcionaram espécies temperadas em 

direção ao sul e poderiam ter restringindo espécies 
tropicais para refúgios isolados mais úmidos

• Migrações de florestas no leste da América do Norte têm 
sido bem documentadas:

• Depois do último refúgio glacial começar, 18.000 anos 
atrás, resultou um padrão geral de reflorestamento



Mudanças no Clima 
Migrações de árvores no leste da América do Norte a 
partir de 18.000 anos atrás até o presente são conhecidas 
pelos depósitos de grãos de pólen nos pântanos e lagos:
• As composições das comunidades mudaram com a 

migração das espécies através das novas paisagens
• Em particular, a composição das florestas durante os 

últimos 18.000 anos tem:
• Incluído combinações de espécies que não ocorrem 

atualmente
• Faltado combinações de espécies que ocorrem 

atualmente



Histórico do clima e padrões 
globais de riqueza de espécies



Histórico do clima e padrões 
globais de riqueza de espécies



As maiores catástrofes têm ocorrido em 
intervalos de 10 a 100 milhões de anos:

• Tais eventos têm desorganizado ecossistemas e mudado o curso 
do desenvolvimento das comunidades:

• Milhares de anos têm sido necessários para o restabelecimento 
das condições ambientais 

• Tais eventos podem também:
• Eliminar espécies e por isso reduzir a diversidade
• Favorecer respostas evolucionárias rápidas às novas condições
• Criar oportunidades para o desenvolvimento de novas 

associações biológicas



Convergência

Convergência é o processo pelo qual espécies não aparentadas 
vivendo sob condições ecológicas similares tornam-se 
semelhantes umas às outras mais do que os seus ancestrais o 
eram:
• Existem inúmeros exemplos de convergência:
• Pássaros semelhantes aos pica-paus preenchem o nicho dos 

pica-paus verdadeiros em muitos ecossistemas onde não 
existem pica-paus verdadeiros

• Similaridades de plantas e animais dos desertos da América do 
Norte e América do Sul

• Formas similares dos corpos de golfinhos e pinguins, os quais se 
assemelham aos peixes, cuja hidrodinâmica é similar



Convergência
Pares de mamíferos de 
floresta pluvial, não 
aparentados,
africanos e sul-
americanos, com 
estilos de vida e 
adaptações
semelhantes, 
mostrando uma 
notável convergência.



Convergência é frequentemente 
incompleta

• Estudos detalhados frequentemente revelam 
diferenças marcantes entre plantas e animais que 
ocupam superficialmente hábitats similares:

• Lagartos superficialmente similares da Austrália e 
América do Norte diferem em dieta, temperatura ótima 
para atividades, comportamento de escavar e ciclo 
anual



Isolamento tem consequências 
evolucionárias únicas
Muitos dos atributos únicos da fauna de répteis da Austrália 

poderia estar relacionada com solos pobres:
• A maioria dos solos australianos são, velhos, desgastados e tem 

poucos nutrientes
• plantas têm baixo teor de nutrientes e altos níveis de substâncias 

tóxicas
• Essas plantas interagem com poucos insetos
• Aves insetívoras são raras
• Liberados da predação de aves, lagartos têm proliferado  de 

maneira quase que impossível em outro lugar qualquer



Um Teste para o Controle Local da 
Diversidade

Se processos regionais influenciam a diversidade local, então 
comunidades locais deveriam servir de amostra do grupo de 
espécies regionais na mesma proporção:
• Isto resultaria em uma relação linear entre a diversidade local e 

regional
• O controle local resultaria na saturação, além do que o aumento da 

diversidade regional não acrescentaria nada à diversidade local
• Dados disponíveis apoiam a ideia de que as comunidades são 

abertas à invasão em qualquer nível de diversidade, quando mais 
espécies estão presentes no grupo de espécies regionais

• Isto é retratado em dados para comunidades de peixes na África e 
América do Sul



O número de espécies em comunidades de peixes 
tropicais varia em proporção aos pools de 
espécies regionais.



Relação entre diversidade local e regional



Fatores que influenciam a diversidade local e regional



Síntese
• A vida tem se desenrolado por milhões 

de anos do tempo geológico

• A deriva continental influencia a 
geografia da evolução

• As regiões biogeográficas refletem o 
isolamento evolutivo de longo prazo

• A mudança do clima influencia as 
distribuições de organismos

• Organismos em ambientes semelhantes 
tendem a convergir em

• forma e função

• Espécies intimamente aparentadas 
apresentam tanto

convergência quanto divergência nas 
distribuições

ecológicas

• A riqueza de espécies em ambientes 
semelhantes normalmente

falha em convergir entre regiões diferentes

• Os processos em macro-escalas
geográficas e temporais

influenciam a biodiversidade



Obrigada!

mluisa@ufpa.br


