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Os recifes de coral são os ecossistemas mais diversos dos mares 
por concentrarem, globalmente, a maior densidade de biodiversidade 
de todos os ecossistemas (Adey, 2000). Estima-se que 500 milhões 
de pessoas residentes em países em desenvolvimento possuam al-
gum tipo de dependência dos serviços oferecidos por este ecossiste-
ma (Wilkinson, 2002). A “saúde” dos recifes afeta diretamente essas 
pessoas. No entanto, recifes de coral em todo o mundo estão seria-
mente ameaçados e estima-se que 27% deles já foram degradados 
irreversivelmente. Previsões indicam que, no ritmo atual, uma perda 
semelhante ocorrerá nos próximos 30 anos (César et al., 2003). O mo-
nitoramento dos recifes de coral é especialmente importante devido 
à correlação encontrada entre eventos de branqueamento, fenômeno 
que vem danificando os recifes de coral no mundo todo, e mudanças 
climáticas globais. 

A preocupação com a conservação e o equilíbrio dos recifes le-
vou à criação da Rede Global de Monitoramento de Recifes de Coral 
(GCRMN) das Nações Unidas, em 1997. Os recifes de coral têm sido 
apontados como o primeiro e maior ecossistema a sofrer impactos 
significantes devido a mudanças climáticas globais. Impactos negati-
vos provocados pela ação antrópica da pesca, poluição e mau uso do 
solo também têm degradado os recifes de todo o mundo. No Brasil, 
os recifes de coral estão distribuídos ao longo de 3.000km da costa 
nordeste do país, e representam o único sistema recifal do Atlântico 
Sul. 

No final de 2001, com financiamento do PROBIO-MMA, teve 
início o projeto “Monitoramento dos Recifes de Coral do Brasil”. Ele 
contou com participação de vários pesquisadores de diversas insti-
tuições, e seu objetivo foi estabelecer bases para a implementação de 
um programa nacional de monitoramento para os recifes de coral no 
Brasil e também articular e envolver as unidades de conservação exis-
tentes. O método do Reef Check, escolhido para o monitoramento dos 
recifes brasileiros, foi desenvolvido no início de 1996 com o objetivo 
de ser o Programa de Monitoramentos de Recifes de Coral das Na-
ções Unidas, baseado na participação comunitária. O método do Reef 
Check fundamenta-se  em estimativas de abundância de organismos 
indicadores e de cálculo de cobertura relativa do substrato através de 
censo visual subaquático. 

Foram escolhidas inicialmente quatro áreas para a implantação 
do Programa de Monitoramento: Parque Nacional Marinho de Abro-
lhos (BA), Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (PE e AL), 
Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Coral (RN) e Parque Na-
cional Marinho de Fernando de Noronha (PE). Durante as viagens foi 
possível estender os levantamentos para mais duas áreas,  a Reserva 
Extrativista Marinha do Corumbau (BA) e a Reserva Biológica do Atol 
das Rocas (RN). Como foram selecionadas Unidades de Conservação 
de Proteção Integral e de Uso Sustentável, foi possível a comparação 
entre diferentes níveis de uso.

1. Sumário executivo
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Os critérios de escolha dos locais foram primeiramente a repre-
sentatividade da comunidade coralínea na região geográfica e os di-
ferentes status de conservação das unidades, para que as áreas esco-
lhidas englobassem Unidades de Conservação de Proteção Integral e 
de Uso Sustentável. Numa primeira fase, a metodologia foi testada e 
adaptada no que tange à estratégia de amostragem, à disposição dos 
transectos e à seleção de indicadores regionais. Os resultados obtidos 
permitiram concluir que a metodologia Reef Check é aplicável no mo-
nitoramento dos recifes brasileiros, tanto pelo sucesso na adaptação 
da metodologia quanto pelos padrões observados, plenamente com-
patíveis com hipóteses básicas levantadas e com estudos anteriores 
conduzidos em algumas das regiões estudadas. 



13



14



15

2.1 OS RECIFES DE CORAL NO MUNDO

Os recifes de coral são encontrados em mais de 100 países 
e territórios através dos trópicos.  Sua beleza é lendária e a im-
portância indiscutível, por se tratar do ecossistema mais diverso 
dos mares e por concentrarem, globalmente, a maior densidade 
de biodiversidade de todos ecossistemas (Adey, 2000). Estimati-
vas indicam que, em nível mundial, os recifes de coral contribuem 
com quase 375 bilhões em bens e serviços por meio de atividades 
como pesca, turismo e proteção costeira (Wilkinson, 2002).  

A alta densidade de biodiversidade contribuiu para a evolu-
ção dos vários mecanismos de defesa e contra-ataque químicos 
dos organismos, muitos deles com valor farmacológico.  Estima-
se que apenas uma pequena fração da biodiversidade dos recifes 
é conhecida e, desta, uma porcentagem ainda menor foi testada 
para detecção de compostos ativos, o que indica o enorme valor 
econômico do potencial farmacológico dos recifes de coral (Adey, 
2000). 

No total, estima-se que 500 milhões de pessoas vivendo em 
países em desenvolvimento têm algum tipo de dependência de re-
cifes de coral (Wilkinson, 2002).  A saúde dos recifes afeta direta-
mente estas pessoas.  No entanto, os recifes de coral de todo o 
mundo estão seriamente ameaçados. Estima-se que 27% dos reci-
fes de coral do mundo já foram degradados irreversivelmente. No 
ritmo atual, previsões indicam que uma perda semelhante ocorre-
rá nos próximos 30 anos (César et al., 2003).

A preocupação com o estado de conservação dos recifes, no 
entanto, não é recente.  Há uma década, cientistas reuniram-se 
durante o Colloquium sobre Aspectos Globais dos Recifes de Coral 
na Universidade de Miami, quando foi constatado que impactos 
antropogênicos sobre os recifes de coral estavam atingindo níveis 
alarmantes (Ginsburg, 1994).  Ficou claro também que não havia 
ainda informação suficiente para formar um retrato da situação 
dos recifes no mundo.  Essa discussão foi um ponto de virada para 
muitos cientistas e levou, em 1997, a implantação da Rede Global 
de Monitoramento de Recifes de Coral (GCRMN) em 1997.  Des-
de 1998 relatórios globais tem sido publicados, a cada dois anos, 
reunindo resultados de vários países do mundo, organizados em 
núcleos regionais (Wilkinson, 1998, 2000 e 2002). 

O monitoramento de recifes de coral é especialmente impor-
tante devido à correlação encontrada entre eventos de branque-
amento, fenômeno que vem danificando os recifes de coral no 
mundo todo, e mudanças climáticas globais.  As concentrações 
de dióxido de carbono na atmosfera têm aumentado nas últimas 
décadas em uma taxa de várias ordens de magnitude acima dos 
valores calculados para os últimos 400 mil anos, o que comprova 

2. Histórico
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que mudanças climáticas não somente são um fato, mas também 
já apresentam suas consequências (Hoeghe-Guldeberg & Hoeghe-
Guldeberg, 2004).  Os recifes de coral têm sido apontados como o 
primeiro e maior ecossistema a sofrer impactos significantes de-
vido a estas mudanças.  Em 1998 um evento global de branque-
amento foi detectado em várias partes do mundo e associado a 
eventos climáticos globais.  Os eventos cíclicos de branqueamento 
e mortalidade de corais têm aumentado dramaticamente à medida 
que temperaturas do mar alcançam valores mais altos e que even-
tos como El Niño têm ocorrido com maior intensidade e freqüência 
(Stone et al., 1999).  Na Grande Barreira de Corais da Austrália, por 
exemplo, somente nos últimos cinco anos foram registrados dois 
dos piores eventos de branqueamento na história (Hoeghe-Gulde-
berg & Hoeghe-Guldeberg, 2004).  

Não são somente os eventos ligados à mudança climática 
global que afetam os recifes de coral. Os impactos provocados por 
atividades humanas, tais como pesca, poluição e mau uso do solo 
também têm degradado os recifes de todo o mundo.  Estudos re-
centes, realizados por Pandolfi et al., (2003) nos recifes do Caribe 
apresentaram uma revisão paleontológica das comunidades reci-
fais, incluindo não somente corais, mas também peixes e outros 
organismos distribuídos em vários níveis da cadeia trófica. Nesse 
estudo foram analisadas 14 regiões, em um intervalo de milhares 
de anos, com períodos agrupados em sete classes de uso, desde 
a era pré-humana até a era moderna.  As conclusões foram que 
animais de grande porte entraram em declínio antes dos animais 
de pequeno porte, e que espécies móveis declinaram antes de  es-
pécies sésseis.  O mesmo estudo conclui que os grandes carnívo-
ros e herbívoros, já no começo do século 20, eram raros em mais 
de 80% das regiões examinadas.  A principal causa para isto é a 
pesca, embora impactos de origem terrestre, tais como poluição 
e sedimentação, devam ter tido, em algumas regiões, um efeito 
sinérgico com a sobrepesca.

O mais importante, sob o ponto de vista de manejo e conser-
vação, é que a maioria dos ecossistemas já estava degradada an-
tes de 1900.  Os recentes eventos catastróficos de branqueamen-
to e doenças de corais, que tem chamado atenção e preocupado 
cientistas e governos em todo o mundo, na realidade somam-se 
ao problema crônico e severo de declínio dos ambientes recifais.  
Na verdade, mesmo não sendo considerados efeitos de mudanças 
climáticas, estima-se que esses impactos podem vir a destruir nos 
próximos 30-50 anos cerca de metade dos recifes hoje existentes 
(Hoeghe-Guldeberg & Hoeghe-Guldeberg, 2004).

A Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade 
Biológica decidiu integrar os recifes de coral no programa de tra-
balho em diversidade costeira e marinha, além de destacar a co-
leta de informações como uma das áreas prioritárias de ação.  Em 
2002, no World Summit on Sustainable Development, foi especial-
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Os estudos de Jacques e Françoise Laborel

Beatrice Padovani Ferreira e Mauro Maida 

Em 1967, Jacques Laborel publicou uma descrição geral completa 
dos recifes de coral brasileiros sob a forma de uma tese de doutorado 
(Laborel, 1967). Sua contribuição  foi sem dúvida uma das mais significa-
tivas para o conhecimento dos recifes brasileiros.  Em três anos de estu-
do no país o pesquisador francês permaneceu principalmente na região 
de Recife, mas percorreu a maioria das localidades entre Angra dos Reis, 
no Rio de Janeiro, e Fortaleza, no Ceará.  Em 2001 Laborel falou sobre os 
recifes brasileiros na “Coral list” (www.coral-list@coral.aoml.noaa.gov), 
em resposta a uma questão formulada pelo Dr. Gregor Hodgson, diretor 
da Reef Check Foundation. Dr. Hogdson esteve em Recife em 2001, visi-
tando o Departamento de Oceanografia da UFPE, que coordena desde 
2000 a implantação do Programa Reef Check no Brasil e,  na ocasião, 
mergulhou em alguns recifes costeiros, o que o levou a manifestar na 
Coral list (coral-list@coral.aoml.noaa.gov) sua curiosidade sobre como 
seria a situação destes recifes em décadas anteriores.  A resposta do Pro-

mente ressaltada a importância de um manejo sustentável visando 
aliviar a pobreza e garantir o futuro de pessoas cujas vidas depen-
dem dos recursos provenientes dos recifes de coral. 

2.2 OS RECIFES DE CORAL NO BRASIL 

Comunidades coralíneas foram registradas no Brasil desde 
o Parcel de Manuel Luís, MA (cerca de 0°53’ S, 44°16’ W) até os 
recifes de Viçosa, na área de Abrolhos (cerca de 18°01’ S, 39°17’ 
W), além de ilhas oceânicas como Atol das Rocas e Fernando de 
Noronha.

Os estudos dos recifes de coral no Brasil foram iniciados em 
1828 com uma expedição dos naturalistas alemães von Spix e von 
Martius (Spix & Martius, 1828). Em 1841 Darwin (Darwin, 1841) 
descreveu os bancos de arenito em frente à cidade do Recife. Um 
estudo mais detalhado foi publicado por Hartt (1870), o qual rela-
ciona-se principalmente com aspectos geológicos e algumas ob-
servações biológicas dos recifes. Esses primeiros estudos tiveram 
continuidade com o trabalho de Branner (1904), que fornece uma 
descrição detalhada dos bancos de arenito da costa nordeste bra-
sileira. 

O trabalho mais abrangente sobre o assunto, no entanto, foi 
realizado mais tarde, na década de 60, por Jacques Laborel (Figura 
1), durante sua tese de doutorado pela Universidade de Marseil-
le (Laborel, 1970).  Laborel forneceu uma descrição qualitativa e 
semi-quantitativa dos recifes brasileiros ao longo de quase toda a 
costa Nordeste.  Apesar de ter enfrentado, em muitas áreas, sérios 
problemas logísticos, o trabalho de Laborel permanece como uma 
referência aos estudos de hoje. 

Jacques e Françoise LaborelFigura 1
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Uma nova fase do conhecimento sobre os recifes de coral bra-
sileiros foi introduzida no começo dos anos 80, quando Zelinda Leão 
conduziu extensivos estudos sobre os recifes do Estado da Bahia, cen-
trados principalmente na sua estrutura geológica e história. 

 Em 1994 um grupo de pesquisadores e estudantes de várias 
universidades situadas ao longo da costa brasileira, criou a Socieda-
de Brasileira para Estudos dos Recifes de Coral – CORALLUS, com o 

fessor Jacques Laborel sintetizou muito do que pode ser dito sobre os 
recifes brasileiros.  Segundo ele, conceitos equivocados levaram alguns 
cientistas a afirmar que alguns recifes brasileiros não poderiam ser con-
siderados verdadeiros recifes coralíneos, mas sim recifes de arenito ou 
beach-rocks fósseis, muitas vezes denominadas de “arrecifes”, com cober-
tura coralínea no topo.  Segundo Laborel, no entanto, não existe nenhum 
critério de largura mínima.  O que existe como definição é o desenvolvi-
mento de uma estrutura coralínea com crescimento vertical em direção à 
superfície, resistente a ação das ondas e que leva a uma morfologia ca-
racterística, tanto em volume como em extensão, e que este é o caso do 
Brasil.  Laborel destaca as seguintes observações de seu trabalho: a) Dife-
renças entre recifes de arenito e de coral são claras e evidentes à partir de 
observações aéreas, terrestres e subaquáticas, uma vez que os primeiros 
têm uma formação distinta em fileiras paralelas, ligadas a evolução cos-
teira no Holoceno; b) Formações recifais observadas nos anos 60 já eram 
pobres, principalmente devido ao  baixo número de espécies de corais 
hermatípicos e corais de fogo envolvidos na construção dos recifes; c) Os 
recifes brasileiros destacam-se pelas espécies endêmicas de gorgônias, 
esponjas e corais (gênero Mussismilia) e, por outro lado, ausência de 
gêneros importantes no Caribe, como Acropora, Diploria, Colpophyllia,    
Solenastrea, Dendrogyra, Mussa, Mycetophyllia e outros; d) No Nordeste, 
a cobertura viva de corais era, na década de 60, em geral menor que 50%. 
O restante da superfície era principalmente coberto de algas coralíneas 
encrustantes, esponjas, gorgônias e densos tapetes de Halimeda.  Resu-
mindo: nunca foram observadas coberturas maiores que 50% nos recifes 
rasos do Nordeste (desde a superfície até profundidades de 20 metros), 
nos quais a cobertura média de coral era de 25% (esta percentagem foi 
estimada, não calculada).  As principais espécies construtoras, em ordem 
de importância são: algas coralíneas, Millepora alcicornis, Mussismilia 
hartii, Siderastrea sp, Montastrea cavernosa e Porites astreoides, com fo-
lhas de Halimeda sendo a principal fonte de sedimento. 

Em outubro de 2002, portanto quase 40 anos mais tarde, Jacques 
e Françoise Laborel estiveram novamente no Brasil por ocasião da co-
memoração dos 50 anos do Departamento de Oceanografia da UFPE, do 
qual ambos foram co-fundadores.  Laborel mergulhou novamente nos 
recifes da costa pernambucana, onde realizou seus trabalhos, e estimou 
uma redução de até 80% da cobertura de coral nessas últimas quatro dé-
cadas.  O diagnóstico de Laborel está provavelmente muito próximo da 
verdade.  As áreas visitadas pelo pesquisador passaram, nestes últimos 
40 anos, por processos de uso que incluem desde mineração de corais 
praticada por mais de duas décadas, até os altos e crescentes níveis de 
pesca e turismo dos dias atuais 
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Recifes de coral de profundidade

Débora Oliveira Pires

Nas últimas décadas descobriu-se que a ocorrência de recifes de 
coral não era restrita apenas a águas quentes e rasas. A exploração do 
mar profundo revelou a existência de recifes de profundidade em vários 
países do mundo, inclusive no Brasil (Viana et al., 1998, Castro et al., no 
prelo).

Como os seus equivalentes de águas rasas, os recifes de profundi-
dade têm também enorme importância, pois do mesmo modo, abrigam 
inúmeros recursos biológicos e econômicos (Castro et al., no prelo). Tal 
como os recifes tropicais, são hotspots de biodiversidade e fornecem re-
cursos para a pesca, a bioprospecção e a ciência. Os recifes de profundi-
dade construídos por Lophelia pertusa proporcionam um rico habitat e 
fonte de alimentos para diversas espécies de peixes, que são comuns nos 
recifes e próximos deles (Mortensen et al., 2001). Há evidências claras de 
que espécies de peixes economicamente importantes são maiores e mais 
abundantes nos hábitats coralíneos de profundidade do que em ambien-

objetivo de estudar e preservar os ambientes recifais no Brasil.

Em 1997, a CORALLUS organizou em Tamandaré, Pernambuco, o 
seminário “Recifes de Coral Brasileiros: Pesquisa, Manejo Integrado e 
Conservação”, que contou com o apoio do CEPENE - IBAMA, do Depar-
tamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, 
do Museu Nacional da UFRJ e financiamento de várias outras institui-
ções. Durante o seminário foram sugeridos temas e ações necessários 
à conservação dos ambientes recifais brasileiros, bem como foi lança-
do um alerta ao Governo sobre a importância desses ambientes e os 
significativos impactos ocorrentes. O evento contou com a participa-
ção de vários cientistas estrangeiros que auxiliaram na elaboração da 
proposta para manejo, conservação e pesquisa que foi apresentada 
ao Governo Brasileiro (Maida et al., 1997). 

O evento também impulsionou a criação, em 1997, por decreto 
federal, da APA Costa dos Corais, situada ao longo dos 130km de costa 
entre os municípios de Tamandaré - PE e Paripueira – AL (Ferreira et 
al., 2001).  A APA Costa dos Corais é a maior unidade de conservação 
federal marinha em extensão (Maida & Ferreira, 2003) e a primeira 
unidade de conservação federal a proteger parte dos recifes costeiros 
distribuídos ao longo de 3.000km da costa do nordeste.

Em 1998, a partir de iniciativas do Departamento de Oceanogra-
fia da UFPE, do Centro de Pesquisas e Extensão Pesqueira do Nordes-
te – CEPENE - IBAMA, do Centro de Mamíferos Aquáticos – IBAMA e 
da Fundação Mamíferos Marinhos, por meio de financiamentos do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Pew Fellows Program 
in Marine Conservation e objetivando fornecer subsídios para a elabo-
ração participativa do plano de gestão da Área de Proteção Ambiental 
Costa dos Corais, foi desenvolvido o Projeto Recifes Costeiros (http://
www.recifescosteiros.org.br).
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 Maida and Ferreira (1997) publicaram nos Proceedings do In-
ternational Coral Reef Symposium, realizado no Panamá, um capítulo 
intitulado Coral Reefs of Brazil: Overview and Field Guide. Castro & 
Pires (2001), em uma revisão posterior, apresentaram o status do co-
nhecimento dos recifes brasileiros e comentaram sobre as lacunas 
existentes na área de pesquisa dos recifes de coral no país.

A importância dos recifes brasileiros, que ocupam uma área ex-
tensa ao longo de 3.000km da costa e são os únicos recifes de coral 
do Atlântico Sul, é tão grande quanto as ameaças que estes ecossis-
temas vêm sofrendo. No mundo todo estima-se que a principal causa 
da degradação dos recifes de coral é o desenvolvimento crescente 
e acelerado das zonas costeiras e o excesso de exploração de seus 
recursos.  No Brasil, mais de 18 milhões de pessoas vivem na zona 
costeira, a qual representa uma das regiões mais densamente povo-
adas do país, especialmente na região Nordeste (Moraes, 1999).  A 
pesca é uma das atividades mais importantes sob os pontos de vista 
social, econômico e cultural, mas também um dos maiores impactos 
aos recifes.  O turismo crescente, nesse cenário com vários projetos 
de desenvolvimento em andamento, apresenta-se tanto como opor-
tunidade quanto ameaça.  

Histórico dos impactos humanos nos recifes brasileiros

Beatrice Padovani Ferreira e Mauro Maida

A costa brasileira fica localizada fora do cinturão caribenho de fu-
racões, assentando-se em uma plataforma continental estável, e esta 
situação até agora tem poupado os recifes brasileiros de eventos natu-
rais catastróficos como aqueles observados nos recifes indo-pacíficos e 
caribenhos.  A maior ameaça aos recifes de coral no Brasil parece ser o 
impacto humano (Figuras 2 e 3).  A área costeira do Estado do Rio Grande 
do Norte à Bahia (que é bordejada por recifes de coral) tem uma popula-

tes não coralíneos (Husebo et al., 2002).

A existência destes hábitats coralíneos de profundidade em uma 
determinada área pode ser indiretamente indicada pela presença de es-
pécies de coral formadoras desses ambientes (Castro et al., no prelo). Há 
indicações de recifes profundos nas costas Nordeste, Sudeste (Freiwald 
et al., 2004) e Sul brasileiras, por meio de registros de ocorrência de im-
portantes espécies construtoras como Lophelia pertusa, Solenosmilia va-
riabilis e Madrepora oculata  (Pires, dados não publicados). 

Uma síntese sobre a distribuição geográfica das principais espécies 
de corais de profundidade construtoras de recifes profundos do Brasil, 
baseada na literatura e no exame de material depositado na Coleção de 
Cnidaria do Museu Nacional/UFRJ, mostra que as duas espécies mais 
importantes são Lophelia pertusa e Solenosmilia variabilis e que estas 
apresentam grande distribuição na costa brasileira.  Até o momento, há 
registros da primeira espécie entre 17º to 34ºS e da segunda entre 09º to 
34ºS  (Pires, dados não publicados).
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ção de mais de 15 milhões de pessoas, a maioria distribuída nas capitais 
dos estados.

Danos causados por práticas inadequadas de uso do solo parecem 
ter se iniciado com a colonização européia.  Desde a descoberta há 500 
anos atrás, o fluxo de sedimentos para o mar aumentou significativamen-
te, devido à crescente erosão das áreas costeiras causada pelas derruba-
das da floresta Atlântica para exploração de madeira e para abrir lugar 
para as plantações de cana de açúcar (Leão, 1994).  Hoje, as plantações de 
cana de açúcar formam um cinturão de 60km de largura e quase um mil 
quilômetros de extensão. Essa extensa monocultura localiza-se a poucos 
quilômetros da margem, ao longo da costa nordeste, onde os recifes cos-
teiros são numerosos.  A sedimentação e a poluição agrícola originada 
pelas plantações de cana-de-açúcar são provavelmente o maior fator ob-
servado de degradação dos recifes em certas áreas.

Os recifes estão depauperados ao redor das cidades com grandes 
populações, tais como ao redor das capitais dos estados, especialmente 
devido à poluição doméstica e à influência direta das atividades humanas.  
A exploração exagerada dos organismos dos recifes é um dos maiores 
impactos na maioria das áreas ao longo da costa.  Corais têm sido em-
pregados em construção desde o Século XVII.  Ao longo da costa existem 
diversas fortalezas construídas com colônias de coral e blocos de arenito.  
Por muitos anos, corais foram também extraídos dos recifes costeiros ao 
longo de toda a costa nordeste para suprir com cal a refinação de açúcar, 
usado como agente clarificador para o xarope de açúcar.  Esta prática foi 
banida a partir dos anos 70.

Devido à sua proximidade, a maioria dos recifes costeiros foi pe-
sadamente explorada tanto para pesca artesanal como comercial.  A po-
pulação costeira destas áreas depende em grande escala dos recursos 
dos recifes para um consumo de proteínas.  Em alguns lugares têm sido 
utilizadas práticas ilegais de pesca, como o uso de bombas.  Este tipo 
de técnica destrutiva, somada à remoção direta do substrato dos recifes, 

Vista aérea de Porto de 
Galinhas em 1963 (Foto: 
Jacques Laborel)

Vista aérea de Porto de Galinhas em 2005 (Foto: Antonio Henrique)

Figura 2

Figura 3
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ao desenvolvimento e ao turismo não planejados são os culpados pelo 
declínio da pesca.   

Mais recentemente, o turismo descontrolado e o desenvolvimento 
urbano ao longo de toda a costa setentrional brasileira figuram como as 
maiores ameaças.  A costa entre Natal e o Sul do Estado da Bahia são des-
tinos populares de turismo.  A beleza das praias tranqüilas com fileiras 
de coqueiros atrai pessoas de todo o mundo e a população de algumas 
cidades ao longo da costa aumenta até 50 vezes durante os meses de ve-
rão, exigindo um desenvolvimento urbano que é normalmente associado 
com a degradação ambiental.  O turismo marítimo pode representar uma 
séria ameaça a muitas das áreas recifais.  Os danos aos recifes de coral 
são causados por ancoragem inadequada, vazamentos de barcos a mo-
tor, lixo, pisoteio nos recifes e mergulhadores descuidados.

Mais recentemente, o desenvolvimento da carcinicultura em áreas 
costeiras tem representado uma séria ameaça aos ecossistemas recifais.  
Em todo o mundo, a carcinicultura tem causado impactos à biodiversi-
dade costeira e marinha, incluindo a destruição e degradação em grande 
escala de hábitats naturais, salinização do lençol freático de planícies cos-
teiras, despejo de efluentes com altas cargas de nutrientes, antibióticos 
e outros produtos químicos, escape acidental de espécies exóticas e/ou 
biotecnologicamente modificadas, transmissão de doenças aos estoques 
naturais e expropriação de comunidades tradicionais.

Além do aporte de sedimentos e poluição, os recifes de coral podem 
ser afetados diretamente pela destruição dos mangues, devido a conexão 
que existe entre mangues e corais no que diz respeito a vários recursos 
pesqueiros.  Estudos recentes demonstram que a estrutura das comu-
nidades de peixes de recifes de coral é fortemente influenciada quando 
existem manguezais adjacentes e que a biomassa de várias espécies de 
interesse comercial aumenta duas vezes ou mais quando os hábitats es-
tão conectados (Mumby et al., 2004).


