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Biodiversidade

Espécie é um conjunto de seres vivos com características comuns, capazes de se reproduzirem e de gerar
descendentes férteis. Se fôssemos listar todas as espécies de seres vivos conhecidos do planeta, estima-se
que chegaríamos a algo próximo a 8,7 milhões. Mas, existe uma enorme quantidade que ainda não é
conhecida. Isso porque, além dos animais, são consideradas também todas as plantas, as algas, os fungos e
as bactérias. A biodiversidade da Terra compreende, portanto, a diversidade de espécies de seres vivos que
existem, a variabilidade entre os organismos e a diversidade de ecossistemas.

População, comunidade, ecossistema, bioma e habitat

Os organismos de uma espécie que vivem em um mesmo local formam uma população. Diversas populações
formam uma comunidade. A comunidade é parte do ecossistema, que é definido pela relação dos seres vivos
de uma comunidade entre si e de cada um com fatores abióticos, como rochas, solos e o clima. Um conjunto
de ecossistemas forma um bioma, uma área mais ampla cuja fauna e flora resultam da interação com o solo,
o clima e a hidrografia. Cada espécie vive em um ambiente, que é chamado de habitat. Quando ela vive em
uma área natural restrita da Terra, como uma ilha, é chamada de espécie endêmica.

Uma ilha é um bom exemplo para entender a especiação, isto é, o surgimento de novas espécies a partir de
uma espécie preexistente. Caso a ilha tenha sido parte de um continente do qual foi separada pela ação das
marés, ocorre o isolamento dos seres vivos nesta porção de terra. Se eles não conseguirem atravessar a



água do mar e atingir novamente o continente, podem ocorrer duas situações: o desaparecimento (extinção)
da espécie, ou, então, os indivíduos isolados poderão originar uma ou mais espécies ao longo do tempo.

Fatores da distribuição geográfica da biodiversidade

A altitude, a latitude e o relevo estão entre os fatores que influenciam a distribuição dos seres vivos e a
distribuição das espécies vegetais no mundo. A latitude influencia a irradiância solar na superfície terrestre
que, por sua vez, influencia a temperatura. Há alterações de temperatura e umidade à medida que a altitude
aumenta ou diminui. Quando a altitude aumenta, por exemplo, a temperatura diminui como resultado do ar
rarefeito e da menor pressão atmosférica. Os tipos de formações vegetais variam, portanto, de acordo com
essas alterações climáticas provocadas pela altitude do relevo. São condições típicas do Clima de Montanha,
presente também em regiões tropicais. De modo esquemático, a biomassa, quantidade total de matéria
orgânica presente em um ecossistema, em animais e vegetais, diminui à medida que aumenta a latitude e a
altitude (figura 4).

Alguns seres vivos vivem em ambientes onde as temperaturas são elevadas, outros em ambientes onde as
temperaturas são muito baixas. Por outro lado, há seres vivos que estão adaptados às duas situações. Com
relação à disponibilidade de água nos ambientes, algumas plantas e animais suportam longos períodos sem
água, pois têm estruturas para acumulá-la. As espécies vegetais podem ser classificadas de acordo com sua
capacidade de reter água. As xerófilas vivem bem em ambientes áridos. Já as higrófilas precisam de muita
água para viver. Por fim, as tropófilas adaptam-se bem tanto a ambientes com muita água quanto a ambientes
onde ela é mais escassa.

Ambientes onde há grande disponibilidade de água e energia possuem maior biodiversidade. Por outro lado,
em ambientes frios e secos o nível de biodiversidade diminui. Deste modo, vemos que os climas são
determinantes para a distribuição das formações vegetais no mundo.





EXERCÍCIOS

1. Como o clima influencia a distribuição da vegetação nas várias regiões do planeta?

2. Escreva um texto relacionando os conceitos de habitat, ecossistema e bioma.

3. O que é uma espécie endêmica? Qual é a sua importância?

4. Descreva as características dos ambientes onde ocorrem as Florestas Tropicais.


