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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 

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.  

 

Seres de uma mesma espécie são 

capazes de se reproduzir entre si e 

gerar indivíduos férteis 

 

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.  

 

Classificação 
 

• Biodiversidade taxonômica 

• Biodiversidade de paisagem 

• Biodiversidade de interação 

• Biodiversidade genética 

 

Taxonomia 
A ideia de padronizar a classificação dos organismos foi fundamental para a organização das espécies de 

acordo com o parentesco evolutivo. Nesse sentido, só é possível classificar taxonomicamente com base na 

árvore filogenética. O objetivo também foi universalizar internacionalmente a classificação, utilizando como 

base o latim. 

 

 
 

O sistema binominal foi desenvolvido por Carl Linneaus, que consiste no nome científico, na língua Latim. 

Possui um gênero sempre em letra maiúscula e uma espécie em letra minúscula. É diferenciado na escrita 

pelo uso do itálico ou sublinhado.  

 

Como exemplo: 

Bothrops jararaca 

Bothrops representa o gênero e jararaca indica a espécie 
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Mnemônico REFICOFAGE 

 

 
 

Em dois locais com o mesmo número de espécies, onde houver maior número distinto 

de famílias, ordens, classes, filos e reinos, maior será a biodiversidade.  
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Biodiversidade de paisagem 
Paisagem mais variada em um mesmo local (floresta, praia, mangue...) tem a tendência de ter maior 

biodiversidade.  

Biodiversidade de interações 
Quanto maior o número de interações entre as espécies, como polinização, competição e predação, maior 

essa biodiversidade.  

Biodiversidade genética 
Aumento de variabilidade genética.  

A população humana, por exemplo, possui alta variabilidade genética, observando-se diferentes fenótipos 

ao longo do mundo.  

A variabilidade é importante em caso de alteração do ambiente, na necessidade de adaptação.  

 

 

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. 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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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

A biodiversidade engloba a variabilidade de espécies vegetais, animais, microrganismos e ecossistemas. 

Inclui os elementos que constituem a vida.  

 

2. a 

A preocupação deve ser global, pois a extinção de espécies afeta o mundo como um todo 


