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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.  
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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. 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. 

 

 

2. Determinados locais do planeta Terra abrigam maior biodiversidade. Nesse sentido, marque a alternativa 
que indica as regiões com maior diversidade de fauna e flora. 

a) Florestas tropicais 

b) Oceanos 

c) Desertos 

d) Zonas polares 

e) Floresta temperada 

 
 

3. Preservar a biodiversidade constitui uma das condições básicas para manter os ambientes sadios no 
nosso planeta. Essa afirmação refere-se a uma preocupação: 

a) mundial, porque as espécies levaram milhões de anos para se desenvolverem e muitas delas podem 

desaparecer do mundo em poucas décadas, se a poluição e o desmatamento indiscriminado 

tiverem continuidade. 

b) regional, porque o desaparecimento de espécies de animais pode ser responsável por problemas 

alimentares e pelo aumento de pragas, pela ruptura da cadeia alimentar, em algumas regiões do 

mundo. 

c) apenas para os Estados Unidos e países da Europa que já destruíram quase totalmente suas 

florestas, por terem desenvolvido seu setor industrial há muito tempo. 

d) apenas para países e regiões que se organizaram politicamente em espaços áridos ou semiáridos, 

como a Namíbia e o Nordeste do Brasil, que dependem do pouco que resta de seus ecossistemas. 

e) apenas para países que utilizam uma tecnologia altamente desenvolvida, que precisam de 

organismos vivos como fonte original dos princípios ativos. 
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4. Sobre a biodiversidade brasileira é INCORRETO afirmar que: 

a) O Brasil detém a maior biodiversidade do planeta, abrigando 15% de todas as espécies conhecidas 

no mundo. 

b) O país é um dos principais alvos da biopirataria, fato que contribui para a redução da biodiversidade 

nacional. 

c) Várias espécies de orquídeas, plantas, mamíferos, anfíbios, aves, répteis, entre outros organismos 

podem ser encontrados no território brasileiro. 

d) A atividade econômica no Brasil não reduz a biodiversidade, visto que ela ocorre de forma 

sustentável, ou seja, não agride o meio ambiente. 

e) A variedade de climas no Brasil proporciona a adaptação de diferentes espécies da fauna e flora. 

 

 

5. Biodiversidade, ou diversidade biológica, é um tema bastante atual e importante para o Brasil, pois abre 

excelentes perspectivas de acesso às modernas tecnologias e oportunidades para troca de experiências 

e intercâmbio com a comunidade científica internacional de diversos níveis. Alargam tais perspectivas o 

fato de o Brasil estar entre os cinco primeiros países que possuem a maior variedade de organismos 

vivos, de comunidades e ecossistemas. Assinale a resposta que define biodiversidade:  

a) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies que vivem no ecossistema aquático.  

b) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos (microrganismos  plantas e 

animais), que compõe a vida na Terra, e os ecossistemas dos quais fazem parte.  

c) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de plantas e pássaros que habitam o planeta.  

d) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de planta existentes na Terra.  

e) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de fitoplâncton existentes na Terra.  

 
 

6. 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. 
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7. 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. 

 

 

8. 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. 

 
 

9. A biodiversidade dos diversos ecossistemas está sendo comprometida pelo desmatamento.  
Exemplifique como a degradação ambiental, comprometendo a biodiversidade, irá afetar: 

a) as sociedades humanas; 

b) o equilíbrio natural dos ecossistemas. 
 
 

10. 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 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. 

 

2. A 

As florestas tropicais são as regiões com maior diversidade de fauna e flora. 

 

3. A 

A preocupação para manter os ambientes sadios é de caráter mundial. As relações ecológicas e as cadeias 

alimentares são prejudicadas quando há a perda de uma espécie por extinção.  

 

4. D 

A incorreta é a afirmativa que diz que a atividade econômica NÃO reduz a biodiversidade. A atividade 

econômica no Brasil interfere por meio da poluição, desmatamento, construção de hidroelétricas, entre 

outros.  

 

5. B 

A biodiversidade se refere a todos os seres vivos, sejam eles plantas, animais ou microrganismos, que 

fazem parte de um ecossistema.  

 

6. D 

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

grande extensão da área do país.  

 

7.  

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. 

 

8. 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. 

 

9.  

a) As florestas tropicais são consideradas patrimônio da humanidade e sua destruição provocará a 

perda do mapa genético de variadas espécies animais e vegetais, que ainda não foram 

suficientemente estudadas ou sequer conhecidas em suas potencialidades pela ciência e pela 

medicina, trazendo enormes prejuízos às próximas gerações. 

b) A diminuição da biodiversidade pode provocar desequilíbrio nas cadeias e teias alimentare 
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10.  

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. 

 


