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Resumo 86

Vulnerabilidade dos ecossistemas de recifes de coral às alterações nos padrões de
uso e ocupação do solo nas bacias costeiras do Brasil
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Os  ecossistemas  recifais  do  Brasil  encontram-se  altamente  ameaçados,  sendo
necessárias medidas eficientes de conservação para a sua manutenção em longo prazo.
Mesmo com o estabelecimento de áreas protegidas (unidades de conservação – UCs), a
qualidade ambiental destes ecossistemas pode ser comprometida por ameaças que se
originam fora dos limites das áreas sob proteção. Entre tais ameaças, destacam-se as
oriundas de alterações no uso e ocupação do solo nas bacias costeiras, o que provoca
aumento do carreamento de sedimentos para a costa e compromete a qualidade da água
onde os recifes de corais ocorrem. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo
quantificar o gradiente de vulnerabilidade ambiental dos recifes expostos a um possível
aumento da sedimentação decorrente das alterações nos padrões espaciais de uso e
ocupação  do  solo  nas  bacias  costeiras.  Estudos  avaliando  tais  aspectos  em  grande
escala espacial são ainda ausentes no Brasil. Inicialmente, áreas com recifes de corais
foram divididas em células de igual tamanho (1 x 1 km; n=2,276). Utilizando sistema de
informações geográficas, 29 sub-bacias adjacentes às zonas costeiras com ocorrência de
corais foram mapeadas em relação aos tipos de uso e ocupação do solo predominante
nas mesmas. A avaliação  de vulnerabilidade foi sistematizada em cada célula recifal e
baseada: (i) no nível de antropização das sub-bacias através do cálculo da proporção de
vegetação natural presente em cada uma delas e (ii) na localização de cada recife em
relação à bacia de que sofre influência e à sua distância das desembocaduras dos rios.
Ao combinar estas duas informações, um índice de vulnerabilidade relativa foi calculado,
com valores variando entre 0 (baixa) e 1 (alta). Cada célula recifal foi então classificada
conforme classes de vulnerabilidade. Cada classe foi também sobreposta ao mapa de
UCs para identificar a ocorrência das mesmas dentro das UCs sob diferentes regimes de
proteção    ̶ i.e., proteção integral (PI), e uso sustentável (US). Observa-se pela figura 1
que cerca de 40% dos recifes foram considerados com vulnerabilidade alta e muito alta,
ocorrendo entre os estados do Rio Grande do Norte e Alagoas. Aproximadamente 60%
dos mesmos estão inseridos dentro de UCs existentes. Os resultados indicaram que, no
geral, muitas áreas recifais protegidas apresentam baixa vulnerabilidade em relação aos
efeitos da sedimentação, apesar de algumas exceções. A área de proteção ambiental
Costa dos Corais, por exemplo, localizada entre os litorais de Pernambuco e Alagoas,
abriga 76% de recifes classificados com vulnerabilidade alta e muito alta. Os resultados
deste  estudo  podem  ser  uteis  nas  ações  de  manejo  das  UCs  existentes  e  no
planejamento ambiental das regiões mais críticas, onde devem ser adotadas ações para
mitigação desse problema com a integração de instrumentos das políticas de recursos
hídricos nas bacias costeiras com os esforços de conservação no mar, numa perspectiva
de gestão costeira mais abrangente. (CNPq, ICMBio). 
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Figura 1: Índice de vulnerabilidade dos recifes brasileiros calculados a partir da
multiplicação da percentagem de antropização e distância entre os corais e as

desembocaduras dos rios.
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