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  A biodiversidade das diferentes paisagens da Terra 
representa uma riqueza incalculável. 
  Não há consenso sobre o número de espécies da 
diversidade biológica do globo terrestre. Contudo, 
é inegável que a biodiversidade do planeta significa 
muito dinheiro para as modernas indústrias, em 
especial a de medicamentos e a de cosméticos.
  Pela importância do tema, a proposta é que os 
alunos, divididos em pequenos grupos, pesquisem* 
a questão da biopirataria, que pode ser entendida 
como a exploração ilegal de elementos da fauna 
e da flora de um país, com fins comerciais, sem o 
pagamento devido a quem tem direito. Embora se 
tenha conhecimento sobre a biopirataria, é muito 
difícil combater a prática.
  A Floresta Amazônica, como um dos biomas 
mais ricos do mundo, é um importante alvo de 
biopirataria. Mas há outras áreas que também sofrem 
com essa problemática.
  Alguns aspectos podem ser considerados pelos 
alunos na busca de informações:
  • Quais são as áreas ricas em biodiversidade no 
mundo?
  • A biopirataria é praticada nessas áreas?
  • Quem pratica ou praticou ações de biopirataria 
nessas áreas?
  • Que elementos estão sendo explorados pela 
biopirataria?
  • Qual é a utilidade desse elemento?
  • Essas áreas sofrem outros tipos de ameaças, além 
da biopirataria? Em caso afirmativo, quais seriam?

Fontes de informação sobre o assunto

• Site do Ministério do Meio Ambiente do Brasil 
(www.mma.gov.br), onde se encontram informações 
sobre a Convenção Sobre a Diversidade Biológica;
• Site do Ministério de Ciência e Tecnologia do 
Brasil (www.mct.gov.br), onde se encontram 
informações sobre a Lei de Patentes (9279/96);
• Site da organização não-governamental 
Biopirataria (www.biopirataria.org), que reúne um 
grupo de outras organizações em campanha contra a 
biopirataria e traz informações a respeito da questão.

  Com as informações obtidas pelos alunos, pode-se 
elaborar um grande painel da biopirataria no mundo.

* Professor, veja o arquivo “Dinâmicas em sala de aula”, com 

orientações para a atividade de pesquisa.
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