




��DOZd�ny�y���y#�.#�n9y#�@ABy9��9�C�nn@�

E9�Ay�y.F�F��9G�#.HIJ#��9A�Ky���LHM�F�yN#�P�

GF�MyFL�#H��#�FLP�G#��QHFLQH9��A9y#P��9�My�F.#��F�

K#��9�.#�ny�y���y#�.#�n9y#�@ABy9��9�#H��R�y#�.F�

S��9��9���#�QHFL�G#.9��9��9�M#���F.#�#�#�yTy�FL�

9AU�V��GUWWXXXYAAFYT#NYB�WGHBLyMFM#9�[AAF�

�
@�\FAGF�VF�\#�.H�F�\#��My9��9�9A�@ABy9��9��

]9MyKFy�P�.#�̂_\̀Waby#Wnn@�M#��F�M#A�FG#y#�

.#�E�#c9�#�e9��FnF�P�HAF�y�yMyF�yNF�.#�ny�y���y#�

.#�n9y#�@ABy9��9�C�nn@�9�.#�S���y�H�#�\VyM#�

n9�.9��.9�\#��9�NFIJ#�.F�by#.yN9��y.F.9�C�

S\nby#P�9A�GF�M9�yF�M#A�#�ny�y���y#�f9.9�FL�.#�

n9y#�@ABy9��9�E�#�9IJ#�.F�gF�H�9hF�9�

a9TH�F�IF�gHML9F��C�bniP�.F�@L9AF�VFP�G#��

A9y#�.F�9AG�9�F�K9.9�FL�j9�9LL�MVFK��Kk��

y��9��F�y#�FL9�lH�FAA9�F�B9y��C�jSl�jABm�

�

�

�
opqrso�tuvwrvx�
@�F�EFHLF�E�F�9�P�ẑ_\̀[nn@{�
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PARQUE ESTADUAL MARINHO DO PARCEL DO MANUEL LUÍS (Maranhão) | Na costa do Maranhão 

RESERVA BIOLÓGICA DO ATOL DAS ROCAS | Rio Grande do Norte

PARQUE NACIONAL MARINHO DE FERNANDO DE NORONHA | Pernambuco

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE FERNANDO DE NORONHA - ROCAS - SÃO PEDRO E SÃO PAULO | Rio Grande do Norte e Pernambuco

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DOS RECIFES DE CORAIS | Rio Grande do Norte - Parte norte - perto de Maracajau

PARQUE ESTADUAL MARINHO DA AREIA VERMELHA | Paraíba - Cabedelo 

PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FORTE DE TAMANDARÉ | Pernambuco - Tamandaré

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS | Pernambuco e Alagoas

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LITORAL NORTE | Bahia - Norte da Bahia - de Jandaíra a Mata de São João

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL DO LITORAL NORTE | Bahia - Parte marinha - do farol em Salvador até Rio norte do Estado

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS | Bahia

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL RECIFES DE PINAÚNAS | Bahia - Ilha de Itaparica 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TINHARÉ-BOIPEBA | Bahia - Em Cairu 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BAÍA DE CAMAMU | Bahia - Em Camamu Maraú

PARQUE MUNICIPAL MARINHO DA COROA ALTA | Bahia - Santa Cruz de Cabrália

PARQUE MUNICIPAL MARINHO DO RECIFE DE FORA | Bahia - Porto Seguro

RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE CORUMBAU | Bahia - Corumbau 

PARQUE MUNICIPAL MARINHO DO RECIFE DE AREIA | Bahia - Alcobaça - Sul da Bahia 

PARQUE NACIONAL MARINHO DE ABROLHOS | Bahia - Marinho 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PONTA DA BALEIA/ABROLHOS | Bahia - Caravelas 
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FATORES CONSEQUÊNCIAS AÇÕES

1. Impactos gerados pelo homem

1.1. 
Poluição

Eutrofização; redução de ativi-
dade fotossintética; introdução 
e proliferação de doenças em 
corais; aumento do número de 
algas.

Destinação correta e tratamento efeti-
vo de esgoto doméstico, da indústria e 
da agricultura; proteção de matas ci-
liares e manguezais para impedir que 
os sedimentos cheguem no mar.

1.2. 
Desenvolvimento 
costeiro desordenado

Alterações na zona costeira; 
potencialização de outros fato-
res (ex. poluição); danos à es-
trutura do recife de coral.

Controle do aumento das áreas urba-
nas por meio de restrições e ordena-
mento de atividades na zona costeira, 
utilizando planejamento do território.

1.3. 
Pesca não-sustentável

Declínio e extinção de animais 
e plantas; desequilíbrio da co-
munidade recifal pelo desapa-
recimento de espécies; danos 
à estrutura recifal por redes de 
arrasto, usadas na pesca e ou-
tros métodos de pesca.

Controle da atividade pesqueira, por 
meio de restrições e proibições de 
artes de pesca destrutivas; proibição 
da pesca em certas áreas e períodos 
do ano; fiscalização e monitoramen-
to. Elaboração de planos de ação para 
conservação de espécies ameaçadas.

1.4. 
Turismo não-regula-
mentado

Pisoteio e quebra de corais; re-
dução na cobertura coralínea; 
alterações na comunidade, in-
cluindo reduções na riqueza e 
abundância, aumento do lixo 
no mar.

Restrições de acesso e número de 
visitantes; regulamentação de em-
barcações; ações de sensibilização e 
educação ambiental com turistas e co-
munidades que vivem na costa.

1.5. 
Introdução de espécies 
exóticas  
invasoras

Desequilíbrio da comunidade 
recifal; aumento da pressão 
competitiva e predatória sobre 
espécies nativas.

Proteção de populações de predado-
res; manutenção da saúde do ambiente 
recifal, de modo a aumentar sua resi-
liência; monitoramento; controle e tra-
tamento de águas de lastro.

1.6. 
Dragagem e 
mineração

Danos à estrutura recifal; au-
mento da erosão e consequente 
aumento do aporte de sedimen-
tos no recife; contaminação da 
água por metais pesados resul-
tantes da mineração.

Restrições e proibições dessas ativida-
des em áreas próximas a recifes.

1.7. 
Aumento de 
sedimentação

Aumento de turbidez da água, 
ou seja, água sem transparên-
cia, e redução da fotossíntese 
das algas que constroem os 
recifes de coral (zooxantelas); 
redução no crescimento e co-
bertura dos recifes de coral.

Proteção de matas ciliares e mangue-
zais, de forma a reduzir o aporte de 
sedimentos provenientes de rios; res-
trição de atividades que potencializem 
a erosão nos recifes.

FATORES CONSEQUÊNCIAS AÇÕES

2. Impactos gerados pelo homem

2.1. 
Acidificação dos 
oceanos

Redução em taxas de 
calcificação; aumento da 
erosão.

Criação de Unidades de Conservação 
(UCs) e melhorias na gestão de UCs já 
existentes, a fim de aumentar a resiliên-
cia do ecossistema recifal.2.2. 

Aumento da temperatura 
na superfície dos oceanos

Branqueamento de corais, com 
reduções no crescimento e cober-
tura e possível desaparecimento 
de colônias; proliferação de al-
gas; aumento de doenças.

2.3. 

Chuvas torrenciais 

e enchentes

Danos à estrutura recifal; aumen-
to de turbidez, consequente do 
maior aporte de sedimentos pro-
venientes de rios. Redução da sa-
linidade da água do mar, devido 
ao aporte de água doce.

Criação de Unidades de Conservação 
(UCs) e melhorias na gestão de UCs já 
existentes, a fim de aumentar a resiliên-
cia do ecossistema recifal.

Proteção de matas ciliares e manguezais, 
de forma a reduzir o aporte de sedimentos 
provenientes de rios; restrição de ativida-
des que potencializem a erosão nos recifes.

















Lembre-se que o comércio de artesanato com corais 
sem autorização é crime ambiental; 













• C ONU MARES LIMPOS / Acervo 









ANEXO A






