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HABILIDADE (S): (EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na
distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do
mundo.

Estratégias e recursos: Texto anexado (SANTOS, Vanessa Sardinha dos. Biodiversidade ``; B.E.), celular ou
computador com acesso à internet, leitura e interpretação, caderno e caneta.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO E RESPONDER ÀS QUESTÕES PROPOSTAS NO CADERNO,
COPIANDO AS PERGUNTAS. SEMPRE COLOCANDO A DATA, TÍTULO E NÚMERO DA ATIVIDADE. NO CASO DE IMPRESSÃO,
FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO, COM NOME, NÚMERO E TURMA.
Horário de atendimento: Seg, Ter, Qui e Sex das 16h40min às 18h20min.

Biodiversidade
Biodiversidade é um termo usado pela primeira vez na década de 1980 como sinônimo da expressão da
diversidade biológica. Falar em biodiversidade é falar da riqueza de espécies de uma região bem como
das variações ocorrentes nessas espécies. Todas as áreas do planeta apresentam biodiversidade,
entretanto, em algumas regiões, ela é maior, porém isso não significa que sua importância seja
diminuída quando em menor quantidade. Cada espécie tem seu papel na natureza e é fundamental para
o equilíbrio do ecossistema.

Conceito de biodiversidade
A expressão “diversidade biológica” é utilizada desde a década de 1980 e, inicialmente, fazia referência
apenas ao número de espécies que viviam em uma determinada região, ou seja, à quantidade de animais,
plantas e microorganismos de uma área. Seu significado tornou-se, com o tempo, mais complexo, incluindo-se
também outros aspectos de diversidade, como a diversidade genética entre os organismos. Em 1986, o
entomologista E. O. Wilson utilizou o termo biodiversidade em substituição à referida expressão.



As florestas tropicais apresentam grande biodiversidade.

A “Convenção sobre diversidade biológica”, criada na ECO-92, trata a respeito do tema biodiversidade.
Nesse importante documento, a diversidade biológica é definida da seguinte forma:
“Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre
outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de
que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas.”
O Ministério do Meio Ambiente ainda frisa que “biodiversidade abrange toda a variedade de espécies de flora,
fauna e microorganismos; as funções ecológicas desempenhadas por estes organismos nos ecossistemas; e
as comunidades, habitats e ecossistemas formados por eles”.

A riqueza da biodiversidade
Muitas espécies de seres vivos são encontradas em diferentes áreas do planeta, outras espécies, no entanto,
são encontradas em apenas uma região. Algumas áreas são ricas em biodiversidade, enquanto outras
apresentam uma pequena variedade de espécies. Fato é que a biodiversidade do planeta é imensa e pode
ser observada em todos os ambientes, desde as profundezas dos oceanos até as mais altas montanhas.
De acordo com Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Brasil é o país que detém a
maior biodiversidade de flora e fauna do planeta. Ainda de acordo com o instituto, são mais de 103.870
espécies animais e 43.020 espécies vegetais conhecidas pela ciência, e essa variedade de seres vivos e
ecossistemas devem-se a fatores como clima e extensão territorial do nosso país. No Brasil, as regiões
da Floresta Amazônica e da Mata Atlântica destacam-se nesse sentido.
Outras regiões do planeta não apresentam uma biodiversidade tão rica quanto a nossa, sendo esse o caso
dos desertos. Uma das razões para que elas apresentem pouca biodiversidade é a baixa quantidade de
chuvas. Além dos desertos, outra região que apresenta uma baixa biodiversidade é o bioma Tundra, estando
esse resultado relacionado, entre outros fatores, com a baixa temperatura.

Importância e necessidade de preservação da biodiversidade
A biodiversidade é importante em diversos aspectos. De acordo com a “Convenção sobre diversidade
biológica”, a biodiversidade apresenta valores ecológico, genético, social, econômico, científico,
educacional, cultural, recreativo e estético.



O desmatamento é responsável pela destruição do habitat de várias espécies.

No que diz respeito à importância ecológica, os motivos são claros: cada espécie do planeta apresenta um
papel no ecossistema. As plantas, por exemplo, são a base de toda a cadeia alimentar, além de servirem de
moradia para algumas espécies e fornecerem oxigênio no processo de fotossíntese. Quando uma espécie
entra em extinção, todo o ecossistema local é impactado.
A biodiversidade apresenta também importância econômica. Como sabemos, os seres vivos são importante
matéria-prima na fabricação de alimentos, medicamentos, cosméticos, vestimentas e até habitação. Preservar é
garantir, portanto, que esses recursos não falte no futuro e que o meio ambiente permaneça em equilíbrio.
Apesar de saber da importância da biodiversidade, o ser humano ainda é responsável pela sua destruição.
A poluição, o desmatamento e a exploração exagerada são algumas ações responsáveis pela redução da
biodiversidade do planeta.
Dia Internacional da Biodiversidade
O Dia Internacional da Biodiversidade é comemorado, todos os anos, no dia 22 de maio. Essa data, criada pela
Organização das Nações Unidas, é um momento de reflexão e conscientização a respeito da necessidade
de cuidarmos da diversidade de vida na Terra.
Todos os anos, um tema diferente é escolhido e ações diversas são realizadas em torno dele.
 
(SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "Biodiversidade"; B. E.).



ATIVIDADE

 Questão 1

De acordo com o texto e os seus conhecimentos, defina o conceito de biodiversidade.

Questão 2

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.

Questão 3

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

Questão 4

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.

Questão 5

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.


