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O que é Biodiversidade? 
 

Resumo 

 

Biodiversidade 

A biodiversidade é a variedade de seres no planeta terra. Sua importância está na variedade de relações 

ecológicas que podem ser criadas, na disponibilidade de 

alimentos e medicamentos para o ser humano, entre 

outras.  

A maior diversidade biológica ocorre nos trópicos, em 

áreas úmidas, como na Amazônia, embora em todos os 

biomas haja uma biodiversidade considerável, mesmo 

em desertos e regiões polares.  

O desequilíbrio ecológico, como a poluição, 

desmatamento e a exacerbação do efeito estufa, pode 

levar à redução da diversidade biológica, pela extinção de 

espécies.  

 

 

Ponto crítico 

Um “Ponto crítico da biodiversidade” é um local com grande concentração de espécies endêmicas, isso é, que 
são típicas daquele local e dificilmente ocorrem em outras regiões. Essas áreas, se sofrerem impactos 
ambientais, terão grande perda em termos de diversidade.  
 

Número de espécies 
Estima-se que 10 a 50 milhões de espécies habitam o nosso planeta, mas apenas um milhão e meio de 
espécies foram nomeadas pelo homem.  
 

Brasil 
O Brasil é rico em biodiversidade, com cerca de 20% de todas as espécies conhecidas. Nossa grande riqueza 
é a floresta amazônica, que fornece grandes recursos para a pesquisa.  
 

Convenção sobre Diversidade Biológica 
Em 1993, 160 países assinaram um acordo para a conservação da biodiversidade a partir do uso sustentável 
de recursos naturais. Entretanto, não está claro como essas medidas serão efetuadas.  
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Exercícios 

 

1. (Ufpr 2015)  Em seu ciclo de vida, invertebrados marinhos podem apresentar desenvolvimento direto 

ou indireto, no segundo caso produzindo larvas que fazem parte do plâncton. No Hemisfério Sul, a 

ocorrência de espécies sem fase larval planctônica varia em função da latitude, como mostrado na 

figura a seguir. 

 

a) A partir da perspectiva da teoria moderna da evolução, como a associação entre a ocorrência de 

espécies sem fase larval e latitude pode ser explicada? 

b) De que maneira o aumento das emissões de dióxido de carbono que tem ocorrido nas últimas 

décadas pode influenciar essa associação?  

 
 

2. (Unicamp 1997)  Analise as figuras a seguir e responda  

a) Qual é a relação entre o número de espécies e a latitude para cada uma das figuras? 

b) Dê um exemplo de animais cuja distribuição poderia ser atribuída à última figura. 

c) Qual destas figuras poderia representar o número de espécie de árvores em florestas? Por quê? 
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3. (Unicamp 2017)  Em 2016 verificamos as consequências do derrame de grande volume de rejeitos de 

uma mineradora, que se espalhou pelo mar a partir da foz do rio Doce. Os resíduos formaram uma 

mancha móvel que alterou o equilíbrio do rio, do mar e impactou a economia local dependente da pesca.  

a) Qual foi a consequência do avanço da lama na biodiversidade do ambiente marinho? Justifique.  

b) Cite dois fatores decisivos para a recuperação da ictiofauna do rio Doce.  

 
 

4. Sobre a biodiversidade é correto afirmar que: 

a) O tráfico de animais não prejudica a biodiversidade de um determinado local, visto que a 

reprodução ocorre com rapidez. 

b) A biodiversidade é um conjunto de espécies de animais de um determinado local, não incluindo a 

fauna, pois essa não é um organismo vivo. 

c) O desenvolvimento urbano e econômico não ocasionou nenhuma perda para a biodiversidade 

em âmbito mundial. 

d) A biodiversidade é o conceito que abrange todas as formas de vida na natureza, incluindo as 

espécies animais, vegetais e os micro-organismos. 

e) A retirada de uma determinada espécie de seu habitat natural não altera a cadeia alimentar, pois 

outros animais poderão ocupar a sua função. 

 

 

5. A interferência do homem no meio ambiente tem feito com que espécies de seres vivos desapareçam 

muito mais rapidamente do que em épocas anteriores. Vários mecanismos de proteção ao planeta têm 

sido discutidos por cientistas, organizações e governantes. Entre esses mecanismos, destaca-se o 

acordado na Convenção sobre a Diversidade Biológica durante a Rio 92, que afirma que a nação tem 

direito sobre a variedade devida contida em seu território e o dever de conservá-la utilizando-se dela de 

forma sustentável. 

A dificuldade encontrada pelo Brasil em seguir o acorda da Convenção sobre a Diversidade Biológica 

decorre, entre outros fatores, do fato de a 

a) extinção de várias espécies ter ocorrido em larga escala.  

b) alta biodiversidade no país impedir a sua conservação.  

c) utilização de espécies nativas de forma sustentável ser utópica.  

d) grande extensão de nosso território dificultar a sua fiscalização.  

e) classificação taxonômica de novas espécies ocorrer de forma lenta. 

 

 

6. Biodiversidade foi tema muito discutido durante a preparação e realização da Conferência Mundial 

Sobre Meio Ambiente ECO-92.  

a) O que é biodiversidade?  

b) Justifique porque certas regiões geográficas são consideradas biodiversas. 
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7. A partir da ECO-92, o termo biodiversidade passou a ser assunto constante em diversos meios de 

comunicação. A variedade de espécies que existem em um ecossistema e a quantidade de biomassa 

de uma determinada espécie expressam características da biodiversidade? Justifique sua resposta. 

 
 

8. O mapa a seguir mostra os países que reúnem em seus territórios 70% das espécies vegetais e animais 

existentes sobre a Terra. A maioria dos países que apresenta megadiversidade está localizada nas 

regiões tropicais. 

 

Fonte: O Estado de S. Paulo, 10/12/97. 

a) Que bioma é comum à maioria dos países tropicais? 

b) "A diversidade gera diversidade". Por que esta frase pode ser aplicada à grande biodiversidade das 

regiões tropicais? 

c) Explique por que Madagascar, Indonésia e Filipinas apresentam, além de grande biodiversidade, 

um elevado número de espécies que ocorrem apenas nesses locais. 
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Gabarito 

 

1.  
a) Em latitudes menores, próximas ao equador terrestre, a incidência de radiação solar é maior e mais 

constante. Consequentemente, a taxa reprodutiva do fitoplâncton é suficiente para alimentar as 

espécies de invertebrados marinhos que formam larvas que se comportam como consumidores 

primários. Em latitudes menores há maior variação da radiação solar ao longo do ano; portanto, 

seriam favorecidas as espécies de invertebrados com desenvolvimento direto que não formam 

larvas dependentes do fitoplâncton para sua alimentação. 

b) O aquecimento das águas oceânicas pode causar a extinção das espécies de invertebrados 

marinhos que apresentam desenvolvimento indireto com larvas planctônicas sensíveis ao aumento 

da temperatura da água onde vivem.    

 
2.  

a) Os três primeiros gráficos mostram que o número de espécies de peixes, camarões, formigas e aves 

aumenta à medida que diminuem as latitudes, ou seja, se aproximam do equador terrestre (Lat. 0°). 

b) Pinguins e o microcrustáceo krill são representantes típicos da fauna encontrada no polo sul (Lat 80° 

Sul). 

c) O número de espécies de árvores em florestas aumenta a partir da Taiga (Lat. 60° Norte), onde se 

observa a mata de coníferas. O gráfico correspondente seria o que relaciona as espécies de 

formigas.   

 
3.  

a) O avanço da lama no mar provocou redução da biodiversidade do ambiente marinho. As causas são 

o aumento da turbidez da água, dificultando a passagem de luz e comprometendo a fotossíntese 

realizada pelo fitoplâncton, além do efeito cumulativo dos metais pesados ao longo das cadeias e 

teias alimentares aquáticas. 

 

b) A recuperação da ictiofauna do rio Doce pode ser conseguida com a redução da pesca, despoluição 

da mata ciliar e medidas que impeçam o transporte de sedimentos impróprios até o rio.   
 

4. D 

A biodiversidade engloba todas as formas de vida. As atividades econômicas e o tráfico afetam a 

diversidade e a retirada de uma espécie altera a cadeia alimentar. 

 

5. D 

O Brasil possui dificuldade para a fiscalização das práticas que reduzem a diversidade biológica, devido 

à grande extensão da área do país.  

 

6.  

a) Biodiversidade designa a existência de um grande número de espécies animais e vegetais em 

determinado ecossistema. Pode ser também indicativo de grande variação dentro de determinado 

grupo animal ou vegetal.  

b) Certas regiões são biodiversas porque apresentam condições ambientais favoráveis à adaptação e 

sobrevivência de muitas espécies vivas. 
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7. A variedade de espécies que existem em um ecossistema caracteriza a biodiversidade, enquanto a 

quantidade de biomassa não, pois a biomassa expressa apenas a quantidade de matéria orgânica por 

unidade de área de uma determinada espécie. 

 

8.  

a) Floresta pluvial tropical. 

b) Nas florestas tropicais a grande diversidade de condições abióticas tais como temperatura, umidade, 

luminosidade, relevo etc., favorece a diversificação de inúmeras espécies que podem ocupar 

diferentes nichos ecológicos. 

c) Ilhas se constituem em ambientes propícios para a evolução de espécies exclusivas, pois estão 

isoladas geograficamente dos continentes. 

 


