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Objetivos da Aprendizagem: 
Compreender a importância da biodiversidade para a manutenção dos ecossistemas e para as atividades 
humanas, sendo capaz de definir espécie. Reconhecer que a extinção é um processo natural e contribuir 
para a conservação de espécies. 
 
Palavras-Chaves: 

Biodiversidade 
Riqueza de espécies 
Extinção 

 
 A diversidade biológica é a riqueza de vida do Planeta, os milhões de espécies de 
plantas, de animais e outros organismos, os genes que eles possuem e o emaranhado de 
ecossistemas que estes seres vivos contribuem para formar no meio ambiente. 
 O termo diversidade biológica, então, pode ser analisado sob enfoques diferentes: a 
variedade genética dentro de uma espécie; a diversidade de espécies; e a variedade de 
comunidades biológicas ou ecossistemas. 
 Uma espécie é definida como um grupo de indivíduos capazes de procriar entre si, 
produzindo descendentes férteis. Entretanto, existem outras definições que incluem 
características bioquímicas (DNA), morfológicas e fisiológicas. 
 Mas identificar uma espécie não é tão simples, pois pode haver casos de variedades 
morfológicas muito grandes dentro de uma espécie, ou grande semelhança entre espécies 
distintas. Há também o caso de formação de híbridos a partir do cruzamento de espécies 
diferentes e que, no entanto, não determinam uma espécie. 
 Existem muitos termos associados às espécies, como riqueza, uniformidade, espécie-
chave e espécie endêmica.  
 Riqueza é considerada como o número total de espécies de uma área, ou seja, a 
densidade de espécies. Já a uniformidade está relacionada ao grau de dominância de uma 
espécie numa determinada área, ou seja, a abundância relativa de espécies. 
 Quando uma determinada espécie é importante para a persistência de muitas outras 
espécies em uma comunidade e conseqüentemente para o equilíbrio de um ecossistema, ela é 
chamada de espécie-chave. 
 Uma espécie é considerada endêmica quando sua ocorrência se restringe a uma certa 
área geográfica. 
 Existe uma tendência geral de distribuição da biodiversidade segundo alguns fatores. 
A biodiversidade tende a aumentar: 

• com o tempo evolutivo e de sucessão ecológica; 
• dos pólos para o Equador, ou seja, com a diminuição da latitude; 
• com a menor freqüência de distúrbios e ambientes menos severos, ou seja, menor 

variação climática; 



• com a diminuição da altitude; 
• com a menor profundidade, em ambientes aquáticos; 
• com o tamanho da área; 
• com a heterogeneidade ambiental; 
• com a variedade de nichos; 
• com a produtividade, ou seja, disponibilidade de recursos. 

 
Através das atividades tecnológicas e do aumento da demanda das populações humanas 

que cresce rapidamente, tem ocorrido uma intensa modificação do ambiente natural e com 
isso a perda de um número significativo de espécies. 

 
A extinção de espécies faz parte do processo evolutivo. O que traz preocupação sobre a 

extinção nos dias atuais são suas taxas. Devido à ação predatória do homem sobre o meio 
ambiente, as taxas de extinção de espécies nunca foram tão altas. 

Uma espécie é dita extinta quando já não existe nenhum exemplar vivo, ou quando os 
indivíduos restantes encontram-se apenas em cativeiro. 

Muitas características determinam que uma espécie esteja mais vulnerável à extinção, 
dentre elas estão: 

• ocorrência em área limitada; 
• ocorrência de apenas uma ou poucas populações; 
• necessidade de grandes habitats (com grande área dinâmica mínima - ADM); 
• populações pequenas ou com baixa densidade populacional; 
• baixa capacidade de dispersão; 
• ter grande porte; 
• ser migrante sazonal; 
• ter pouca variabilidade genética; 
• requerer nicho especial; 
• ser espécie de ambiente estável (clímax); 
• ocorrer em formações permanentes ou temporárias (grupos, bandos); 
• ser caçada ou consumida por humanos. 

 
Dependendo da sua origem, a extinção pode ser classificada como de fundo, maciça ou 

antrópica. 
A extinção de fundo ocorre quando uma espécie desaparece sutilmente devido às 

mudanças ambientais e sua incapacidade de adaptação. Já a extinção maciça ocorre quando 
uma variedade de espécies desaparece de uma só vez, devido a catástrofes naturais, como 
grande erupções vulcânicas, furacões e até quedas de meteoros. A extinção antrópica ocorre 
quando o desaparecimento de espécies acontece em conseqüência de ações humanas 
diversas, como:  

• destruição e fragmentação de habitats; 



• degradação de habitats através da poluição atmosférica, das águas e do solo; 
• introdução de espécies exóticas; 
• dispersão de doenças; 
• exploração excessiva de espécies de interesse humano. 

 
A população humana está crescendo numa velocidade muito grande desde o último 

século. Isso fez com que o uso dos recursos naturais aumentasse para sustentar toda essa 
gente e, conseqüentemente, a destruição, degradação e fragmentação de habitats naturais. E 
isto tem sido a principal causa da extinção de espécies. 

A destruição de habitats tem como principal motivo a criação de áreas agricultáveis e de 
pastagens, além de dar espaço à urbanização, extração de minérios, construção de estradas, 
etc. 

A fragmentação de habitats também leva a grandes perdas de espécies devido ao efeito de 
borda. Supondo uma área circular, toda a sua borda tem uma constituição de fauna e flora 
distinta da área central por causa das interferências dos fatores abióticos, como 
luminosidade, temperatura, umidade, ventos, que são mais intensas na borda, formando um 
microclima. Nas bordas há também maior competição pelos recursos entre as espécies, 
prevalecendo espécies pioneiras. Já no interior, prevalecem espécies de ambiente estável, de 
estágio clímax. No caso desta área circular ser dividida ao meio, a área de borda aumenta, 
em contraposição à diminuição da área central, constituída pela comunidade clímax. 

O efeito de borda, inerente à fragmentação, pode limitar o potencial de colonização e 
dispersão das espécies, assim como diminuir a capacidade de nutrição dos organismos, 
aumento da competição e conseqüente aumento da mortalidade, separação de populações, 
aumentando assim a vulnerabilidade à extinção. 

Além disso, durante a fragmentação, a área entra em contato com o ambiente degradado, 
que pode ser, por exemplo, uma estrada, uma cidade, uma plantação, uma área de criação de 
animais ou uma indústria, podendo haver contato com doenças de espécies domésticas, 
invasão de espécies exóticas, atropelamento, contaminação por substâncias tóxicas e até 
ocorrência de incêndios. 

A degradação das águas, do ar e do solo por diversos poluentes, como pesticidas, metais 
pesados, dejetos de origem industrial e doméstica, derramamento de óleo, detergentes, lixo 
radiativo e gases diversos (como SOx, NOx, O3, material particulado, etc.) também acabam 
por degradar a qualidade dos habitats naturais e levar à perda de espécies. 

A superexploração de espécies usadas como matéria-prima e suprimentos para as mais 
variadas atividades humanas também contribuem para o aumento das taxas de extinção. 

A biodiversidade deve ser preservada, não só no sentido da conservação, mas também 
porque ela representa uma fonte de recursos naturais importantíssimo do Planeta. A 
biodiversidade fornece alimento, abrigo, medicamentos, produtos e matérias-primas das mais 
diversas. 



Conservar a diversidade biológica significa preservar a variabilidade genética das 
espécies e assim manter sua vitalidade reprodutiva, sua resistência a doenças e conseqüente 
habilidade para se adaptar a mudanças. 
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