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A biodiversidade, ou diversidade biológica, é a variedade total 
de vida do planeta Terra. Desde a Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB), que decorreu em 1992 no Rio de Janeiro (Brasil), 
que o termo «biodiversidade» foi aceite e é globalmente usado. 
Este conceito abrange todas as espécies existentes ou que já 
existiram, os seus ecossistemas e a sua diversidade genética, 
incluindo assim, além da variabilidade interespecífica, 
 a variabilidade intraespecífica.



Quantas espécies existem?
Embora se estime que apenas cerca de 2% de todas as espécies que já existiram estejam atualmente 
vivas, o número absoluto de espécies é hoje maior que em qualquer outro período da história do 
planeta.

Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN, ou IUCN em inglês), em 2020, 
estavam descritas cerca de 2,12 milhões de espécies, um número em constante atualização. No entanto, 
é difícil precisar quantas espécies realmente existem e as estimativas variam. Como exemplo, um estudo 
de 2011 calculou que haja cerca de 8,7 milhões de espécies eucarióticas (as que têm células com núcleo 
diferenciado). O certo é que apenas conhecemos uma pequena parte da biodiversidade presente 
desde os picos mais altos em terra aos locais mais profundos do oceano.

Quantas espécies vivem no oceano?
Apesar de ser impossível saber ao certo quantas espécies existem, em meio marinho estão hoje descri-
tas cerca de 250 mil, mas estima-se que este valor corresponda apenas a 9% do total de seres vivos que 
habitam o oceano.  A flora marinha já conhecida inclui algas verdes, vermelhas e castanhas e plantas 
tolerantes à salinidade como ervas marinhas e mangais. Já a fauna pode ser dividida em dois grandes 
grupos: invertebrados, como esponjas, medusas, corais, mexilhões, búzios, polvos, poliquetas, caran-
guejos e estrelas-do-mar; e vertebrados, como peixes ósseos e cartilagíneos, tartarugas marinhas, 
pinguins e baleias.
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Qual o ecossistema marinho com maior biodiversidade?
Embora ocupem apenas 1% do oceano, os recifes de coral são refúgio para mais de um quarto de todas 
as espécies de peixes marinhos. O maior destes ecossistemas é a Grande Barreira de Coral, na Austrália, 
com mais de 2300 quilómetros, considerada Património Mundial, pela Unesco, e uma das sete maravilhas 
do mundo natural. A sua enorme biodiversidade inclui mais de 410 espécies de corais duros, 1620 de 
peixes, 2000 de esponjas, 14 de cobras marinhas, seis de tartarugas marinhas, e pelo menos 300 espécies 
de moluscos, 630 de equinodermes e 500 de algas.

Onde vivem os organismos marinhos? 
No oceano, podem encontrar-se ecossistemas polares, temperados e tropicais, com diferentes 
tipos de organismos.  Mais especificamente há:

Estuários que marcam a transição entre os ambientes de água doce e os marinhos;

Sapais e florestas de mangal nas margens estuarinas, em regiões temperadas e tropicais, respetivamente;

Pradarias marinhas que formam verdadeiros jardins em zonas arenosas e pouco profundas;

Zonas entremarés, arenosas ou rochosas, com condições ambientais extremas;

Recifes rochosos na zona subtidal das regiões temperadas;

Recifes de coral, muito associados a zonas tropicais de águas poucos profundas;

Florestas de kelp, formando grandes agregados de algas castanhas em águas frias pouco profundas;

Plataformas continentais, em zonas costeiras até aos 200 metros de profundidade;

Mar aberto, massa de água longe da costa e acima do fundo oceânico;

Águas polares, com baixa biodiversidade devido às temperaturas baixas e à variação sazonal da luz 
e do gelo;

Oceano profundo, desde o limite das plataformas continentais até às águas mais remotas do fundo 
marinho;

Montanhas submersas, picos subaquáticos que obrigam as águas de profundidade, ricas em nutrien-
tes, a subir, alimentando as águas superficiais;

Fontes hidrotermais, onde a água sobreaquecida e enriquecida com minerais e nutrientes jorra do 
fundo marinho.



investigar
Livro do mês
Em honra da biodiversidade, este mês recomendamos que explore com os alunos como a vida, 
que se pensa que tenha tido origem no oceano, foi evoluindo. Para o pré-escolar e 1º ciclo 
sugerimos o livro «Como Aqui Chegámos?», de Philip Bunting. Para os alunos do 2º ciclo ao ensino 
secundário sugerimos «A Origem das Espécies de Charles Darwin», de Sabina Radeva, ou «Incrível 
Evolução», de Anna Claybourne. Todos estes livros fazem parte do Plano Nacional de Leitura.

Atividade do mês
Junte os alunos e registe a biodiversidade existente na escola ou no jardim, partilhando as observa-
ções na plataforma BioDiversity4All, uma iniciativa de ciência cidadã que pretende unir o maior 
número de pessoas no conhecimento da biodiversidade.

Aproveite esta atividade para criar várias dinâmicas conforme a faixa etárias dos alunos, como: 
orga-nizar as espécies encontradas de acordo com o grupo a que pertencem; organizar uma 
exposição fotográfica de biodiversidade; ou organizar um concurso para ver quem encontra o 
maior número de espécies, de forma livre ou criando uma lista de observação. Clique no link 
para aceder a um exemplo de uma lista de observação que pode ser usada numa visita de 
estudo ao Oceanário:

https://www.oceanario.pt/content/files/infografia_de_especies_reproduzidas_no_oceanario_de_lisboa.pdf

Quantas espécies há no Oceanário?
Desde a abertura, a 22 de maio de 1998, Dia Internacional da Biodiversidade, que habitam no Oceaná-
rio cerca de 8000 indivíduos de 500 espécies diferentes nos 7,5 milhões de litros de água salgada da 
exposição. Desde o primeiro dia que a missão do Oceanário é promover o conhecimento do 
oceano, sensibilizando para o dever da conservação do património natural, através da alteração de 
comportamentos.

Porque é importante a biodiversidade?
A biodiversidade é essencial para os processos que suportam toda a vida no planeta, incluindo os 
humanos. Alguns desses serviços de ecossistema são a produção de oxigénio, por plantas, algas e 
cianobactérias; os alimentos, como os peixes que são a principal fonte de proteína animal para mais 
de um milhão de pessoas; os medicamentos, que muitos têm origem em plantas ou fungos; e a inspi-
ração para muitos desafios do dia-a-dia através do biomimetismo. Quanto maior a diversidade mais 
fortes e resilientes são os ecossistemas, garantindo assim a existência destes e de outros serviços 
fundamentais.
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As taxas de extinção atuais são cem vezes superiores às naturais, o que, juntamente com outras evidên-
cias, parece apontar para que o mundo tenha entrado agora numa sexta extinção em massa. 
Mas contrariamente às anteriores, esta não é causada por um desastre natural, mas pela ação 
humana. A perda de biodiversidade é por isso um dos grandes desafios que enfrentamos.

O que é a Lista Vermelha das Espécies?
A Lista Vermelha da UICN é o sistema mais abrangente e objetivo para avaliar o risco relativo de 
extinção das espécies. O Oceanário tem, desde 2018, um «IUCN Marine RED LIST Officer», em 
parceria com a Species Survival Commission, da UICN. Este elemento dedica-se à avaliação do risco 
de extinção de espécies marinhas, desempenhando um papel essencial no aumento do número de 
espécies avaliadas, já que apenas perto de 6% das espécies marinhas descritas foram incluídas na Lista 
Vermelha. O Oceanário tem também como objetivo garantir que todas as espécies presentes na sua 
exposição sejam avaliadas, contribuindo, assim, para a sua conservação.

O que podemos fazer pela biodiversidade?
Este ano, para celebrar o Dia Internacional da Biodiversidade, o secretariado da CDB lançou, sob o mote 
«Contruir um futuro partilhado para toda a vida», 22 ações que todos podemos fazer para inspirar a ação 
em prol da natureza. Algumas dessas ações são:

/ Fazer limpezas de praias, jardins ou mesmo na escola;

/ Como recordação, tirar fotografias em vez de levar ou arrancar algo da natureza;

/ Prevenir a disseminação de doenças entre animais selvagens, por exemplo, lavando as mãos 
antes e depois de tocar num animal;

/ Plantar flora nativa da região na escola ou no jardim de casa;

/ Poupar energia, desligando a luz e os aparelhos eletrónicos quando já não são necessários;

/ Partilhar ou doar aquilo que já não se usa para que possa ser reutilizado;

/ Entrar em contacto com as marcas e as empresas para pedir que estas tenham práticas mais 
amigas do ambiente;

/ Partilhar o conhecimento e a importância da biodiversidade com família, amigos e colegas.

Aceda ao documento original da CBD para mais ideias:
https://www.cbd.int/idb/activities/22actions-public-en.pdf




