
BIODIVERSIDADE 

 

Wilcox (1984) definiu biodiversidade como “a variedade das formas de vida, os papéis ecológicos 

por elas desempenhados e a diversidade genética nelas contida”. 

 

Odum (1997) refere dois provérbios provenientes da experiência de gerações humanas, 

relacionados com a diversidade e frequentemente ouvidos em conversas diárias: 

“Não se põem todos os ovos no mesmo cesto” 

“A variedade é o condimento da vida” 

 

E explica: “A variabilidade entre os organismos enriquece certamente as nossas vidas, mas tem 

também um valor muito prático: é muito mais seguro ter mais do que um tipo de organismo que 

possa “carregar com” (desempenhar) uma função vital.  

Nunca sabemos quando é que uma espécie rara (…) poderá fornecer um novo fármaco ou ser 

necessária para substituir uma mais comum que tombe vítima de uma doença”. 

 

___________________ 

(Assim, chegamos à definição de biodiversidade actualmente aceite (Cincotta & Engelman, 2000): 

A diversidade de todos os seres vivos e todas as interconexões que suportam a vida na Terra. 

 

A biodiversidade, juntamente com os elementos notáveis da geologia, geomorfologia, 

paleontologia e paisagem deve ser considerada como valor patrimonial. 

O reconhecimento e a consciencialização de que, tal como o nosso património histórico e cultural, 

este património constitui também uma riqueza nacional, com valor não só em termos científicos, éticos 

e ecológicos mas também sob o ponto de vista sócio-económico, estético, recreativo e cultural, torna-

se na primeira atitude que importa adoptar colectivamente. 

 

 

A conservação através das práticas de gestão implica que A conservação através das práticas de 

gestão implica que os gestores e os responsáveis tenham definido os seus objectivos de uma forma 

clara após terem compreendido os problemas levando em consideração o conhecimento científico e 

as preocupações. 

… E isto está muito longe da prática corrente da administração e dos políticos! 

 

Poderá a conservação das lagunas e de outro sistemas costeiros ser uma questão de ordenamento e 

de gestão? 

Talvez…mas apenas se a “conservação” for o objectivo principal das acções de gestão!  



 

Biodiversidade 

No glossário do Global Biodiversity Strategy (WCMC, 1992) diversidade biológica é definida 

como “a totalidade de ecossistemas, espécies e genes de uma localidade ou no mundo”. Este 

conceito considera diferentes níveis hierárquicos para a diversidade dos organismos e foi 

amplamente adoptado.  

Norse et al. (1986) propuseram três níveis hierárquicos de biodiversidade: genética, de espécies e de 

ecossistemas.  

A diversidade de espécies é o número de espécies de uma localidade, área ou região e pode variar 

muito entre grupos taxonômicos, como famílias ou classes, ou entre áreas geográficas.  

A diversidade genética consiste na diversidade de alelos dos genes dentro das espécies e 

populações.  

A diversidade de ecossistemas depende da variação de condições físicas que possibilitem a 

existência de comunidades com diferentes características funcionais e composições de espécies.  

Soulé (1991) propôs cinco níveis, subdividindo a diversidade genética entre populações e dentro 

destas e a diversidade de ecossistemas entre e dentro destas.  

Ainda que não exista uma classificação universalmente aceita para populações, comunidades e 

ecossistemas marinhos, e a dinâmica destes seja pouco conhecida, podemos dizer que a diversidade 

de ecossistemas é alta, provavelmente maior que no ambiente terrestre (Norse, 1993). 

 

Até recentemente, muitos acreditavam que a conservação da diversidade biológica marinha tinha 

menor prioridade que a terrestre porque os oceanos possuíam um número menor de espécies, no 

entanto, a níveis taxonômicos maiores, o ambiente marinho apresenta uma diversidade muito maior 

que a terrestre (Ray, 1988). Nos ambientes marinhos observamos também uma ampla variabilidade 

no espectro trófico, funcional e adaptações reprodutivas dos organismos. Norse (1993), sugere que 

na avaliação da biodiversidade marinha sejam considerados esses dois aspectos. 

 

Espécies ameaçadas entende-se como espécie ameaçada, aquela sujeita a um significante risco de 

extinção no futuro, devido a fatores estocásticos ou determinísticos afectando suas populações, ou 

pela virtude inerente de sua raridade (WCMC, 1992). 

A primeira tentativa de categorização de espécies de acordo com as ameaças que possivelmente as 

levariam a extinção foi O Livro Vermelho “Red Data Book” concebido por Sir Peter Scott durante a 

década de 60. Cada espécie listada no Livro Vermelho é associada a uma categoria de ameaça 

determinada pela revisão dos factores que a afectam, e a extensão desses factores através de sua 



distribuição. Os factores chaves utilizados incluem: mudanças na distribuição ou abundância, grau e 

tipo de ameaça, e biologia populacional. Nem todas as espécies ameaçadas estão listadas, devido 

principalmente a duas causas: provavelmente um grande número de espécies ainda não está descrita 

pela ciência; o estado de muitas das espécies descritas ainda continuam sem serem revistas. 

Somente 50% dos mamíferos, e provavelmente menos de 20% dos répteis, 10% dos anfíbios e 5% 

dos peixes são estimados como revistos. Atualmente o Livro Vermelho é publicado pela IUCN 

“World Conservation Union”, sendo que a publicação de 1996 (Baillie e Groombridge, 1996), lista 

as espécies marinhas.  


