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Resumo 38

Projeto Ecorais: uma estratégia socioambiental de conservação dos ambientes
coralíneos da Armação do Búzios, RJ, Brasil
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Os  ambientes  coralíneos  abrigam  uma  alta  diversidade  de  espécies  e  processos
ecológicos  que  contribuem para  a  elevada  produtividade  dos  ecossistemas  marinhos
costeiros. Além disso fornecem uma série de benefícios ao homem, como o provento de
recursos pesqueiros e oportunidade para o turismo. Apesar disso, esses ambientes estão
sob fortes impactos ambientais provenientes principalmente das atividades humanas e do
uso não sustentável dos seus recursos naturais. Diante disso, o Projeto Ecorais é uma
iniciativa  socioambiental  que  foi  criada  a  partir  de  pesquisas  desenvolvidas  na
universidade, por conta da preocupação de pescadores da Armação dos Búzios em 2000
com a saúde dos corais, e que se consolidou posteriormente no terceiro setor.  O seu
principal desafio é promover a conservação dos ambientes coralíneos da Armação dos
Búzios, RJ, ao sensibilizar a sociedade através da divulgação científica e comunicação da
necessidade  da  conservação  marinha,  além  de  empoderar  a  população  local  para
práticas sustentáveis. Búzios representa um dos destinos mais procurados para turismo
no Brasil e se destaca pelo “oásis coralíneo” ainda pouco conhecido pela sociedade. O
Projeto tem por objetivo avaliar e monitorar a saúde dos ambientes coralíneos, e subsidiar
informações relevantes para a gestão ambiental da Armação dos Búzios. Para realizar
suas  atividades,  o  Projeto  foi  estruturado  em  objetivos  específicos  relativos:  ao  seu
gerenciamento;  à  avaliação  das  alterações  na  saúde  dos  habitats  coralíneos  e  das
pressões  antrópicas que vêm sofrendo;  às  atividades de educação  ambiental.  Foram
estabelecidas  parcerias  com  órgãos  públicos  locais  que  não  apenas  permitiram  a
realização das pesquisas, como também auxiliaram no engajamento do público-alvo nas
atividades de educação ambiental. Até o momento estabeleceu-se uma linha de base, a
partir de dados pretéritos da saúde dos ambientes coralíneos, e que será utilizada como
referência comparação com a atual situação desses ambientes. Foram coletados dados
biológicos e  de pressão na praia  e no  mar  de  11 locais  de  estudo a  partir  de  duas
expedições, o monitoramento da saúde dos corais e de fatores ambientais vem sendo
realizado.  Duas campanhas de sensibilização da sociedade foram feitas,  uma voltada
para  turistas  e  outra  para  estudantes,  e  que juntas  alcançaram um público  de 2.100
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pessoas. Vinte e dois educadores foram qualificados durante o curso “Projeto Ecorais:
conhecer para conservar”. A divulgação científica e comunicação foram feitas através de
uma exposição de arte que recebeu 8.000 pessoas, do espaço permanente do BrBio no
AquaRio, da rede social Facebook, por mídias digitais e impressas e através de folders e
cartazes. Sendo assim, o Projeto Ecorais concluiu seu primeiro ano de ações em prol da
conservação dos ambientes coralíneos,  tendo informado,  sensibilizado e mobilizado a
população de Búzios e do Rio de Janeiro. Ressaltamos ainda a importância na integração
das  esferas  pública,  privada  e  do  terceiro  setor  no  apoio  a  projetos  socioambientais
visando maximizar os esforços na direção da conservação da biodiversidade marinha.
(BrBio, Funbio, MPF, IBAMA, ANP, Prefeitura de Búzios)
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