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Resumo 35

Estratégias de sensibilização da sociedade para conservação dos ambientes
coralíneos de Armação dos Buzios, RJ
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A educação  ambiental  tem  sido  um  importante  instrumento  para  a  conservação  da
biodiversidade. Entre os ecossistemas marinhos, os ambientes coralíneos destacam-se
pela alta biodiversidade e produtividade, além de fornecerem serviços ambientais como a
proteção da linha de costa, oportunidades de atividades de lazer e educação. O município
de Armação de Búzios, um dos destinos turísticos mais procurados no Brasil, abriga um
“oásis coralíneo”. As ameaças e riscos associados ao crescimento urbano desordenado,
poluição  por  esgotos  e  óleo,  sobrepesca  e  desmatamento  podem  levar  ao
desaparecimento dos corais e de várias espécies associadas aos ambientes coralíneos.
O  Projeto  Ecorais  é  uma  iniciativa  socioambiental,  criada  a  partir  de  pesquisas  na
academia e que se consolidou no terceiro setor. O seu principal objetivo é promover a
conservação dos ambientes coralíneos do município, servir como ponte para a divulgação
das  pesquisas  desenvolvidas  e  sensibilizar  a  população  local  e  turistas  para  a
necessidade  da  conservação.  Com  o  desafio  de  transformar  dados  da  pesquisa
acadêmica em uma linguagem de fácil  compreensão, foram planejadas campanhas de
sensibilização ambiental para moradores e turistas da região. Foi desenvolvido material
de divulgação (Tab.1) com informações sobre fauna e flora marinha da região, importância
dos  ambientes  coralíneos,  serviços  e  bens  ecossistêmicos,  assim  como,  impactos  e
estratégias  de  conservação.  Foram  realizadas  duas  campanhas  de  sensibilização
denominadas “S.O.S. Mar de Búzios”, uma dirigida aos turistas e moradores da região
central de Armação de Búzios, e outra aos estudantes de escolas públicas e moradores
da região periférica. As atividades foram desenvolvidas em tendas colocadas em praças
públicas  e  praias  da  cidade.  As  tendas  receberam  a  exposição  de  uma  coleção  de
invertebrados marinhos nativos, atividades lúdicas para crianças, exposição de banners
com conteúdo do Projeto Ecorais, experimentos com kits de avaliação da qualidade da
água do mar.  Na Praia dos Ossos foram colocadas barracas que abrigaram aquários
temporários com espécies de invertebrados coletados para exibição. Além disso o público
foi convidado a fazer visita guiada com o educador ambiental através de mergulho livre
seguindo uma trilha submarina. A avaliação geral do conjunto de ações realizadas nas
duas  campanhas  foi  positiva  uma  vez  que  houve  envolvimento  de  grande  parte  do
público-alvo no apoio às medidas de conservação dos ambientes coralíneos de Búzios.
De acordo com os meios de verificação considera-se que a proposta superou a meta
planejada de 1.500 pessoas.  O material  de divulgação distribuído aliado às ações de
educação fornecem uma ideia aproximada do público que teve contato com o Projeto e
suas  ações  (Tabela  1).  A parceria  firmada  com a  Secretaria  Municipal  de  Educação,
através do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, foi fundamental para
construção coletiva das atividades, sendo altamente recomendável para desenvolvimento
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de  futuros  projetos  socio-ambientais  na  região.  (BrBio,  Funbio,  MPF,  IBAMA,  ANP,
Prefeitura de Búzios)

Palavras-chaves:  ambientes  coralíneos,  campanhas  de  sensibilização,  conservação
marinha, educação ambiental

Tabela 1: Itens de divulgação e público atingido pelas campanhas de sensibilização do
Projeto Ecorais desenvolvidas em janeiro e março de 2017.

Meios de verificação de público Número 
Cartazes 300
Folders Ecorais 800
Turistas e Moradores 278
Alunos em Escolas Municipais 860
Alunos em Tendas das Praças 420
Visualizações da pagina do Facebook 2511
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