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Sou de opinião de que estamos longe de conhecer 
que espécies existem realmente no ambiente 

oceânico. Há por aí mais espécies do que 
pensamos. ROBERT H. GIBBS JUNIOR (1986)



O que é a biodiversidade?

A diversidade biológica ou biodiversidade refere-se à variedade 
dos organismos no Mundo e às relações complexas entre os 
seres vivos e entre estes e o ambiente.

O conceito aparece mencionado pela 1.ª vez em 1980, 
introduzido pelos naturalistas que se inquietavam com a 
destruição rápida do meio natural e das espécies e com a 
necessidade de levar a sociedade a tomar medidas urgentes no 
sentido de proteger o património natural. Mas é só em 1992 que 
é consagrado na Conferência do Rio.



Porque é que a Biodiversidade é

importante?

A biodiversidade suporta o ambiente em que vivemos e do qual as 
nossas vidas e as de outros seres vivos dependem. Graças à
biodiversidade podemos obter alimentos, roupas, medicamentos e 
energia.

A biodiversidade é para a sociedade uma fonte de trabalho e de 
lucro.

A biodiversidade é uma das maiores riquezas do planeta e, no 
entanto, a menos reconhecida como tal.
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Principais tipos de habitats marinhos

INTERFACE MARINHA E TERRESTRE

Arribas Costeiras
Plataformas Rochosas Costeiras
Praias de Areia
Praias de Cascalho
Bancos de Vasa Intertidais
Bancos de Areia Intertidais
Sapais
Mangais
Dunas
Bancos de Coral
Pradarias de Algas
Pradarias de Fanerogâmicas Marinhas



Recifes de coral



Florestas de Kelp
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Intertidal rochoso



Zonas costeiras arenosas

Habitats muito homogéneos

Menor diversidade biológica

Menor densidade de organismos 
marinhos

Menor relação/dependência do 
substrato



Praias arenosas



Dunas



Zonas estuarinas

Grande importância e 
sensibilidade ecológica

Zonas muito produtivas

Zonas de alimentação/refúgio 
para espécies de aves e peixes

Elevado stress ambiental
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Quais as ameaças à biodiversidade?

O aumento demográfico com a utilização crescente e a sobre-

exploração dos recursos.

A destruição e a degradação dos habitats.

A poluição.

A introdução de espécies exóticas.

As alterações climáticas.

A selecção artificial de plantas e animais



Biodiversidade  Marinha Ameaçada
1.Na Florida ,as algas e os corais,habitats vitais para muitas espécies marinhas, 
tornam-se castanhas e morrem.(Iannota,1996).

2.Milhares de golfinhos morrem no Mediterranêo ,em consequência de uma 
epidemia viral e e poluição química .(Simons,1990).

3.Ao longo da costa norueguesa, blooms de algas tóxicas matam toneladas de 
salmões em cativeiro

4.Em consequência da guerra do Golfo,toneladas de petróleo são vertidas no 
golfo da Arábia ,Oceano Índico, destruindo a vida marinha ao longo de 
quilómetros de costa (Shepard e Price,1991).

5.Ao longo da costas europeias milhares de focas morrem devido a uma 
epidemia viral ;suspeita-se que a infecção tenha resultado em epidemia por 
enfraquecimento do sistema imunitário. Devido à poluição do habitat as focas 
apresentam níveis elevados de contaminação por metais pesados.8Thomson e 
Hall,1993).



Biodiversidade  Marinha Ameaçada

6.Derrames de crude e de petróleo ameaçam zonas costeiras de várias regiões 
do planeta .
Um dos mais graves ocorreu na costa do Alasca com o Exon Valdez.
Mais de 300 000 aves,1000 lontras maringhas e um númereo incontável de 
outros organismos marinhos foram afectados pelo derrame(Mitchel,1990).

7.Populações de gasterópodes marinhos são globalmente afectados por 
tributilestanho.Os efeitos são generalizados e aplicam-se aos mais diversos 
pontos do globo como os Açores(Spence,Hawkins e Santos,1990.

8.O uso intensivo de cianeto de sódio nas pescas em recifes colariníferos das 
Filipinas tem esvaziado a vida nestes habitats outrora ricos.Afecta não só as 
espécies-alvo,em especial o bodião napolitano(Cheilinus undulatus),bem 
como um conjunto de espécies sem valor comercial que são abandonadas 
neste ciclo de morte(Debelius,1996)
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Que soluções para conservar a Biodiversidade?

Investir num maior conhecimento sobre as espécies existentes numa 

determinada zona e a interacção entre elas. Só se pode preservar o 

que se conhece e se ama.

Criar reservas, zonas protegidas e parques naturais para proteger a 

biodiversidade.

Regular a relação entre as actividades humanas e a biodiversidade.

Regular estas actividades dentro e fora das áreas protegidas.

Reforçar, implementar e vigiar a aplicação das leis de protecção.

Implementar práticas ambientais sustentáveis no âmbito das 

actividades económicas.



O que podemos fazer para conservar a 

Biodiversidade?

Aprender quais os hábitos diários que devemos alterar no 

sentido de conservar a biodiversidade.



Como conservar os ecossistemas para e pelas pessoas 

que os habitam?

Criar zonas protegidas de onde o Homem é excluído não é o melhor 

investimento no futuro.

O Homem não pode ser entendido como o inimigo, até porque 

ocupa o lugar de topo da cadeia trófica.

Não se deverá apostar na construção de reservas que obriguem à

retirada de habitantes. Estas têm de ser feitas incluindo o Homem.

Promover o desenvolvimento sustentável.

A conservação da diversidade biológica envolve a conservação dos 

ecossistemas e das populações naturais.



Os números da extinção em Portugal

As espécies estão a extinguir-se 100 vezes mais rapidamente do 

que seria expectável. No nosso País mais de 19 % dos anfíbios, 26 

% dos mamíferos, 69 % dos peixes dulciaquícolas, 32 % dos 

répteis e 38 % das aves encontram-se actualmente ameaçados de 

extinção.



Mensagem de esperança

Estamos na Terra há 2,5 milhões de anos e embora a extinção 

das espécies ultrapasse a sua criação, conseguimos sobreviver.

A nossa sobrevivência depende da sobrevivência da 

biodiversidade e a sua conservação desta está nas nossas mãos.



Obrigada

Para mais informações visitem o nosso site!

www.io.fc.ul.pt



Espécies Migradoras

• Espécies Anádromas

• Espécies Catádromas 


