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Ensaiosobre a biodiversidadebrasileira
O Brasil é um país de proporçõescontinentais: seus 8,5milhões km² ocupamquase a metade
da América do Sul e abarcamvárias zonas climáticas – como o trópicoúmido no Norte, o semiárido no
Nordeste

e

áreastemperadas

grandesvariaçõesecológicas,

no

Sul.

formando

Evidentemente,

zonas

estasdiferençasclimáticaslevam

biogeográficasdistintas:

a

a

FlorestaAmazônica,

maiorfloresta tropical úmida do mundo; o Pantanal, maiorplanícieinundável; o Cerrado de savanas e
bosques; a Caatinga de florestassemiáridas; oscampos dos Pampas; e a floresta tropical pluvial da
Mata Atlântica. Além disso, o Brasilpossuiuma costa marinha de 3,5milhões km², que
incluiecossistemascomorecifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos.
A variedade de biomasrefleteaenormeriqueza da flora e da fauna brasileiras: o Brasilabriga a
maiorbiodiversidade do planeta. Estaabundantevariedade de vida – que se traduzemmais de 20% do
número total de espécies da Terra – eleva o Brasilaoposto de principal nação entre os 17
paísesmegadiversos

(ou

de

maiorbiodiversidade).

Além

disso,

muitas

das

espéciesbrasileirassãoendêmicas, e diversasespécies de plantas de importânciaeconômicamundial –
como o abacaxi, o amendoim, a castanha do Brasil (ou do Pará), a mandioca, o caju e a carnaúba –
sãooriginárias do Brasil. Mas não é só: o paísabrigatambémumaricasociobiodiversidade,
representadapormais de 200 povosindígenas e pordiversascomunidades – comoquilombolas,
caiçaras

e

seringueiros,

para

citaralguns

–

que

reúnem

um

inestimávelacervo

de

conhecimentostradicionaissobre a conservação da biodiversidade.
Porém, apesar de todaestariquezaem forma de conhecimentos e de espéciesnativas, a maior
parte das atividadeseconômicasnacionais se baseiaemespéciesexóticas: naagricultura, com cana-deaçúcar da Nova Guiné, café da Etiópia, arroz das Filipinas, soja e laranja da China, cacau do México e
trigoasiático; nasilvicultura, com eucaliptos da Austrália e pinheiros da América Central; napecuária,
com bovinos da Índia, equinos da Ásia e capinsafricanos; napiscicultura, com carpas da China e
tilápias da África Oriental; e naapicultura, com variedades de abelhaprovenientes da Europa e da
África. Este paradoxotraz à tonaumaideiapremente: é fundamental que oBrasilintensifique as
pesquisasembusca de um melhoraproveitamento da biodiversidadebrasileira – aomesmo tempo

mantendogarantido o acessoaosrecursosgenéticosexóticos, tambémessenciaisaomelhoramento da
agricultura, da pecuária, da silvicultura e da pisciculturanacionais.

A partir da reflexão das ideiasapresentadas no texto e, com base emseusconhecimentos,
julgueositens de 01 a 14.

01.Ostermos “nichoecológico” e “habitat” sãosinônimos.

02.Recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanossãoexemploscaracterísticos da
grandequantidade de biomasexistentes no Brasil.

03.Espéciesendêmicascomo o caju, mandioca e a carnaúbaexistemapenas no Brasil.

04.Aocitar o Brasilcomo um paísmegadiverso, podemosentender que existe no paísumaaltariqueza e
variabilidade de espécies.

05.Frutos e árvorestípicas de determinadaregião, como o araçá, mutamba, cambuci, mandacaru e
araucáriasãoexemplos de espéciesexóticas.

06. Uma das possíveisexplicações para a grandebiodiversidadebrasileira é a variabilidade de zonas
climáticas e biogeográficas.

07.Emboraseja um paísmegadiverso, o Brasilexplora e pesquisamuitopoucoosrecursosprovenientes
de

suabiodiversidade,

introduzindo

chavecomobiotecnologia e agropecuária.

e

utilizandomuitasespéciesexóticasemprocessos-

08. Um hotspot da biodiversidade é umaárea com excepcionalconcentração de espéciesendêmicas e
grandenúmero de espéciesameaçadas de extinção.

09.Emdeterminadaregião

de

matapreviamentelimitada,

um

grupo

de

150

tucanosperfazemumacomunidade.

10.Oscomponentes de umabiocenose (componentesbióticos) interagem com fatoresnão-vivos do
ambiente (componentesabióticos), dos quaisdependem para viver.

11.Altamenteinterdependentes,
impactospontuaisnosecossistemasmegadiversosbrasileirospodemafetarprocessosocorrentesdistante
s da regiãoperturbada.

12. Uma cidadepodeserrepresentadacomo um tipo de ecossistema: o ecossistemaurbano. No
entanto, do ponto de vista ecológico, umacidade é classificadacomo um sistemaaberto e, portanto,
nãopodeserconsiderada um ecossistema.

13. A integração de fatoresabióticos e bióticos de um sistemaagrícola de produção de
alimentosnãopodeserclassificadacomo

um

ecossistema,

poisambientesagrícolassãoproduzidosartificialmentepelossereshumanos.

14. Quanto à organização dos seresvivosemsistemaagrícola, é classificadocomoumacomunidade o
conjunto de populações de espécies de feijão, milho, mandioca e avespresentesemumaúnicalavoura.

15.

Com relaçãoaoassuntoabordado no trechoacima e aosmúltiplosaspectos que elesuscita e

assinale a opçãocorretaemrelação à categoriaecológicaconstituídaporseres de umaúnicaespécie:

A) Biosfera.
B) Ecossistema.
C) Comunidade.
D) População.

