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Os recifes costeiros estão entre os ecossistemas mais diversos e ameaçados do mundo.
No Brasil são grandes atrativos turísticos e fonte de renda local. No entanto, o turismo não
planejado,  a  sobrepesca  e  a  poluição  têm ocasionando alterações  no ecossistema e
perda da diversidade. Uma das principais ferramentas de proteção da biodiversidade é a
definição de áreas com diferentes usos e restrições, em propostas de zoneamentos. Isto é
feito nos planos de manejo de Unidades de Conservação e, muitas vezes, através de
áreas de restrições definidas por regulamentação específica. O sucesso do zoneamento
na proteção da diversidade local depende do acerto na escolha das áreas e da definição
de usos, o que demanda conhecimento da estrutura e funcionamento do ecossistema. A
resiliência da área, dos critérios mais importantes nesta escolha, consiste na capacidade
do ecossistema manter suas propriedades e funções mesmo após algum distúrbio. Na
última  década  pesquisadores  conseguiram  elencar  fatores  que  contribuem  com  a
resiliência dos recifes, mas ainda há dificuldade em quantificar a resiliência ou usar como
parâmetro comparativo entre áreas. Em 2010, um grupo de pesquisadores usou esse
conjunto de fatores/indicadores e desenvolveu metodologia de quantificar a resiliência de
forma comparativa  entre áreas permitindo seu uso no manejo e gestão de recifes de
corais. O presente trabalho objetivou analisar este método e, com base no conhecimento
existente,  adequá-lo  à  realidade  dos  recifes  brasileiros.  Os  recifes  brasileiros  têm
características muito distintas de outros do mundo, com baixa cobertura coralínea, poucas
formas  ramificadas,  elevado  endemismo  e  ausência  de  distúrbios  naturais  como
tempestades. Assim, a metodologia desenvolvida ao Pacífico necessita ser adequada à
realidade brasileira. Durante a pesquisa toda a literatura foi revisada e os indicadores já
propostos (61) foram analisados quanto à adequabilidade, relevância e coerência com
conhecimentos teóricos. Como resultado, 14 indicadores foram considerados apropriados
para analisar a resiliência de recifes brasileiros.  Estes indicadores foram classificados
quanto  a  sua  importância  para  a  resiliência  e  transformados  em  perguntas  a  serem
respondidas por  grupo de pessoas que atuam em diferentes  setores  como pesquisa,
gestão, pesca, turismo, etc.  Na adequação da metodologia também foi  considerado o
grupo  focal  ideal  a  ser  trabalhado.  No  caso  de  UCs,  o  conselho  gestor  já  reúne  as
características de composição mista, com diferentes usos e conhecimento da área, sendo
uma condição apropriada para o desenvolvimento da metodologia. No caso de áreas não
protegidas,  é  fundamental  armar  um  grupo  diversificado  para  discutir  e  completar  o
questionário. O método participativo ajuda na validação dos resultados. Em alguns casos
pode  ser  necessária  a  checagem em campo das  informações.  Este  método  será  de
grande utilidade para vencer uma das maiores dificuldades na gestão de áreas recifais no
Brasil,  a  falta  de  informação  e  argumentos  que  subsidiem o  zoneamento  das  áreas,
especialmente em UCs. O método será posteriormente aplicado para validação em duas
UCs marinhas no Brasil: APA Costa dos Corais e APA Recife de Corais (CAPES). 

Palavras-chave: Recifes de coral, Resiliência, Unidades de conservação, Impacto humano.

Disponível em: http://grupobrasilverde.org.br/simposio-brasileiro-de-biologia-da-conservacao/       

mailto:paula.gomes@gmail.com

