
BIOGEOGRAFIA



• Carolus Linnaeus (1707-1778) 

• Charles Robert Darwin (1809-1882) 

• Alfred Russel Wallace (1823-1913)

• Por que uma espécie vive em determinada área?

• Por que algumas espécies são restritas a 
determinado local, enquanto outras colonizaram 
áreas tão distantes? 

• Por que há muito mais espécies nos trópicos do que 
nas regiões temperadas e polares?



• A Biogeografia estuda a distribuição de espécies sobre a superfície
da Terra num contexto espacial e temporal

• Está relacionada com a análise e explicação dos padrões de
distribuição correlacionando-os com as mudanças que ocorreram
no passado ou que ocorrem hoje e que afetam essa distribuição



Esta ciência tem um aspecto multifacetado, englobando
conhecimentos de diversas outras ciências como:

• Biologia

• Climatologia

• Geografia

• Geologia

• Ecologia

• Evolução



Biogeografia Histórica – Analisa padrões em nível de espécies ou
táxons supraespecíficos, em escalas temporais e espaciais maiores

• O principal interesse dessa abordagem está relacionado a
processos históricos que ocorrem por longos períodos de tempo e
ao entendimento de como estes são responsáveis pelos padrões
biogeográficos atuais



Biogeografia Ecológica - analisa padrões em nível de população ou
espécie, em escalas curtas de tempo e espaço, buscando relacionar os
padrões de distribuição dos seres vivos com fatores bióticos e abióticos

• Tais como topografia, latitude, clima, tipo de solo, taxas de
predação ou competição – e entender como esses fatores alteram ou
mantêm a distribuição atual dos organismos em seus ambientes



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE ESPÉCIES

Endêmicos: organismos restritos a uma área particular por razões
históricas, ecológicas ou fisiológicas

• O endemismo pode ser recente (não houve tempo para dispersão)
ou antigo (paleoendêmico)

• A área de endemismo pode ser ampla (continental) ou reduzida
(alguns metros quadrados)





Cosmopolitas: organismos de ampla distribuição em todos
os continentes (ou quase todos)



Disjuntas – populações que ocorrem de forma descontínua,
separadas por áreas onde o táxon não ocorre

Ficus dicranostyla



Contínuas – população que ocorre sem interrupção em sua área de

distribuição



• Wallace propôs o pensamento biogeográfico evolutivo através do
estudo realizado no Arquipélago Malaio

• Espécies que habitavam o oeste eram mais relacionadas com as
espécies que ocorriam na Ásia, e as espécies que habitavam o leste
eram mais relacionadas com as espécies da Austrália

• Esta linha imaginária foi batizada de Linha de Wallace



Oeste: primatas, carnívoros (tigre),
insectívoros, faisões, trogonídeos,
picnonotídeos, e outras espécies
especificamente asiáticas

Leste: catatuas, casuares, opossum,
alguns marsupiais e uma
diversidade muito maior de
papagaios

As duas regiões, embora com
condições semelhantes de clima e
de habitat, alojam dois conjuntos
faunísticos distintos



Biogeógrafos têm estabelecido limites precisos entre diferentes
biotas regionais que coincidem com barreiras geográficas ou
climáticas que impedem a dispersão de muitos tipos de
organismos

• Diferentes regiões biogeográficas baseadas 
na distribuição das plantas

• Mapa completo mostrando a distribuição 
mundial da flora em grandes regiões 
florísticas distintas

• As regiões florísticas atuais, conhecidas 
também como reinos florísticos, são muito 
semelhantes àquelas definidas por Engler

Augustin Candolle em 1820

Adolf Engler em 1879



REGIÕES BIOGEOGRÁFICAS



Causas das distribuições Biogeográficas

• Extinção

• Dispersão 

• Vicariância



• DISPERSÃO

A dispersão pode ser compreendida como a transposição de uma barreira
pré-existente por indivíduos e a posterior colonização de uma nova área

O grupo que migra, ao longo do tempo, se diferencia da população original



Vários mecanismos podem induzir a dispersão dos organismos:

• Pressões intrapopulacionais

• Modificações ambientais

• O acaso

A permanência na nova área dependerá da capacidade adaptativa da
espécie. As possibilidades de, efetivamente, conquistar a nova área,
diminuindo os riscos de extinção, aumentam se houver variabilidade
genética

1) Ativa: quando os organismos se utilizam dos próprios meios de
locomoção

2) Passiva: quando participam agentes externos como, por exemplo:



(1) Vento (anemocoria) - transporte de sementes, animais passíveis de
serem transportados como insetos, pequenos vertebrados

(2) Água (hidrocoria) - pode deslocar a distâncias consideráveis
sementes, plâncton, animais nadadores ou balsas vivas

(3) Animais (zoocoria) - transporte de organismos na pelagem, penas,
corpo de animais







Istmo do Panamá

2,8 milhões de anos





Fatores abióticos que influênciam a distribuição das 
espécies

• Temperatura

-> Cada espécie tem uma temperatura letal máxima e mínima



Mosquito Aedes aegypti

-> Distribui-se nas zonas tropicais e subtropicais do globo e é um vetor
comum da dengue e febre amarela

-> Temperaturas abaixo de 10oC letais às larvas e adultos



• Umidade

A água tanto isoladamente como em conjunto com a temperatura
é provavelmente o fator físico mais importante afetando a
ecologia dos organismos terrestres.



Cattleya coccinea



Outros Fatores:

• Luz

• Química da água: pH e salinidade

• Fogo

• Composição do solo



• Antes teoria da tectônica de placas ser
conhecida, pensava-se que a dispersão era o
principal processo de alteração da distribuição
biogeográfica

→ Os animais e plantas teriam se originado no
seu centro de origem, e as populações descencentes
se dispersavam para outros locais



•VICARIÂNCIA



Deriva continental

Em 1912, Alfred Wegener propôs a ideia de que todos os continentes
atuais estiveram conectados, em tempos passados (durante o final do
Paleozóico e início do Mesozóico), como um único supercontinente, o
qual ele denominou Pangeia

Alfred Wegener



• Pangeia teria se fragmentado em dois continentes, Gondwana e
Laurásia, os quais, por sua vez, fragmentaram-se em América do
Norte e Eurásia e em Índia, Austrália, Antártica, África e América do
Sul





• Wegener baseou suas conclusões em um conjunto de observações a
respeito da similaridade entre continentes que, nos tempos atuais,
estão separados por milhares de quilômetros

• Observações sobre as semelhanças quanto ao registro fóssil de
espécies vegetais e animais

• Distribuição de depósitos glaciais e de carvão em continentes hoje
separados, além da congruência entre as linhas de costa da África e
América.





Mesosaurus 



Distribuição geográfica de Gastrópodes

Grande Intercâmbio Americano
(GABI, "Great American Biotic 
Interchange")



Especiação alopátrica   Especiação peripátrica



FILOGEOGRAFIA





• Filogeografia é o estudo dos processos históricos que podem
ser responsáveis pela distribuição geográfica contemporânea
de indivíduos. Isto é conseguido considerando a distribuição
geográfica dos indivíduos à luz dos padrões numa genealogia
genética

• Estudos filogeográficos utilizam grande variedade de técnicas
moleculares e métodos analíticos para compreender a história
evolutiva das espécies



• Qual a nossa origem?

• Onde surgiu a espécie 
humana?





Eva Mitocondrial (mt-Eve, mt-MRCA ) é o ancestral comum mais
recente matrilinear (MRCA) de todos os seres humanos

Mulher mais recente de quem todos os seres humanos descendem em
uma linhagem pura













OBRIGADA!


