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diferentes públicos, (moradores, turistas, estudantes 
e barqueiros) e dois cursos de qualificação para 
professores da rede municipal de Búzios. Visando 
fortalecer essas ações e divulgar a importância 
da conservação do ambiente marinho, produzimos 
materiais didático-científico tais como: folders, “Guia 
para um Turismo Sustentável”, o livreto “Projeto 
Ecorais: Biodiversidade e Educação Ambiental 
Marinha e Costeira da Armação dos Búzios para 
professores, Guia de identificação de espécies 
dos ambientes coralíneos da Armação dos Búzios, 
banners e cartazes de “Conduta Consciente”. Três 
documentários para divulgar o Projeto e o ambiente 
coralíneo de Búzios.

Através dessas ações alcançamos 26.300 pessoas, 
qualificamos 61 educadores e 33 profissionais de 
turismo para atuarem como agentes multiplicadores 
de informação sobre a conservação marinha e guiamos 
42 pessoas em trilhas interpretativas marinhas.

Diante dessa trajetória, identificou-se a importância 
de apresentar e divulgar os resultados do Projeto, 
reunir os diferentes atores e tomadores de decisão 
da região para dialogar e contribuir com subsídios 
às políticas públicas.

Em novembro de 2018, o Projeto promoveu o evento 
“Dialoga Búzios: subsídios para a conservação 
marinha”. Além da comunidade acadêmica, 
contamos com a preciosa participação de atores 
locais, gestores e cidadãos engajados na causa 
ambiental. No total, foram 63 participantes de 31 
instituições e empresas, sendo 29% de instituições 
acadêmicas e de pesquisa, 25,8% do terceiro setor, 
19,4% do poder público, 12,9% da iniciativa privada, 
6,5% de profissionais autônomos, 3,2% de estudantes 
e 3,2% de consórcio público-privado.

As mesas de debates abordaram assuntos 
sobre iniciativas socioambientais, aplicação do 
conhecimento científico, turismo sustentável, políticas 
públicas e educação ambiental como ferramenta 
para a conservação marinha.

O Seminário se configurou como uma oportunidade 
para trocar experiências, compartilhar conhecimentos 
e conhecer mais sobre algumas importantes 
iniciativas e exemplos de outras cidades, voltados 
para a sustentabilidade ambiental, principalmente 
aquelas ligadas à área marinha.

O Instituto Brasileiro de Biodiversidade (BrBio) é 
uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP) e tem como principal objetivo 
contribuir para a proteção e conservação do 
ambiente através da promoção e implementação 
de projetos de pesquisas básicas e aplicadas ao 
desenvolvimento sustentável. A missão do BrBio é a 
articulação e integração com os diferentes setores 
da sociedade em busca de soluções para minimizar 
problemas ambientais, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida da sociedade. Na área 
de conservação costeira e marinha, o BrBio realiza 
os Projetos Coral-Sol, Restinga Viva e Ecorais.

O Projeto Ecorais teve início como projeto de 
pesquisa, em 2000, estudando diferentes aspectos 
da região costeira (biodiversidade marinha, 
fauna associada aos corais, saúde e regeneração 
dos corais, percepção da sociedade sobre corais, 
pressão humana sobre a fauna e flora marinhas, 
entre elas o lixo marinho nas praias e no infralitoral). 
As descobertas científicas do Ecorais foram 
fundamentais para a criação da Área de Proteção 
Ambiental Marinha e o Parque Natural Municipal 
dos Corais de Armação dos  Búzios em 2009.

O Projeto tem forte interação com os atores locais 
(comerciantes, governo, moradores e turistas) através 
de promoção de campanhas de sensibilização, 
encontros, reuniões e cursos de qualificação, e vem 
buscando disseminar o conhecimento científico, 
engajar a sociedade e sensibilizar a população 
sobre a importância de preservação e conservação 
do ambiente marinho. O Projeto foi contemplado 
no edital “Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira 
no Rio de Janeiro” em 2016 e conta com apoio de 
recursos decorrentes de Termo de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta firmado pela Chevron Brasil 
com o Ministério Público Federal com implementação 
do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio. 
O Projeto possui parcerias com a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal 
Fluminense, Prefeitura da Armação dos Búzios, 
através das Secretarias do Meio Ambiente e Pesca 
e da Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e 
Esporte e empresas da iniciativa privada.

Através das ações de educação e mobilização nos 
últimos três anos, realizamos quatro campanhas de 
sensibilização “S.O.S. Mar de Búzios” voltada para 
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Painel 1
Iniciativas sócio-ambientais para a conservação marinha no Brasil

RECOMENDAÇÕES

Criação de redes ágeis e contínuas para 
fortalecimento das iniciativas de conservação 
marinha na costa brasileira, inclusive dos corais.

Incentivo de parcerias e patrocínios de setores 
públicos e privados visando o fortalecimento 
de projetos e iniciativas socioambientais.

Realização de ações que busquem empodera-
mento e pertencimento da população.

Realização de ações frequentes de 
sensibilização e educação ambiental para 
que a conservação marinha seja efetiva.

Incentivo na divulgação de informação 
confiável.

Desafios e como enfrentar o dia-dia em diferentes 
regiões costeiras marinhas promovendo a conserva-
ção do ambiente marinho e suas iniciativas socio-
ambientais.

As iniciativas apresentadas atuam de forma com-
plexa desde a geração do conhecimento científico, a 
sensibilização da sociedade, a qualificação de dife-
rentes públicos (profissionais de turismo, educadores 
e gestores), até os subsídios para políticas públicas. 
Neste contexto, destacou-se que a conexão dessas 
diferentes áreas de atuação e atores chaves agi-
lizam a aplicação do conhecimento e estimulam a 
troca de experiências, permitindo assim, uma trans-
formação em direção à sustentabilidade local. Além 
disso, por essas iniciativas terem entre seus pilares a 
pesquisa científica, e por aproximarem a ciência da 
sociedade, as ações são robustas e com olhar atento 
às necessidades locais. Por atuarem com diferentes 
setores, os projetos socioambientais estabelecem ca-
nais de comunicação com a sociedade, buscando so-
luções conjuntas para a conservação marinha com 
os diferentes atores locais para uma gestão eficaz. 
Os principais desafios apontados foram: dificuldade 
na continuidade das ações, visto que projetos são 
desenhados com começo, meio e fim; financiamento 
escasso, tanto no âmbito público quanto privado; 
necessidade de uma estrutura administrativa, con-
tábil e jurídica específicas para gestão no terceiro 
setor. No caso de Búzios, como em diversas regiões 
da costa brasileira, o monitoramento do ambiente 
marinho tem evidenciado uma situação crítica, que 
precisa ser revertida, já que o mar tem importância 
vital para a sociedade.
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RECOMENDAÇÕES

Realização de ações de monitoramento com 
objetivo e frequência claros, com embasamento 
científico, visando subsidiar tomadas de decisão.

Verificação da eficiência das ações de manejo.

Aumento da articulação entre cientistas, so-
ciedade, governos, gestores, empresários e 
outros possíveis parceiros.

Aprimoramento e agilidade na comunicação 
de informações científicas.

Mapeamento dos ecossistemas marinhos da 
APA Marinha da Armação dos Búzios e do 
Parque Natural Municipal dos Corais de Ar-
mação dos Búzios.

Monitoramento amplo e contínuo do impacto 
do uso público das áreas de proteção e do 
município como um todo.

Divulgação dos resultados dos estudos científi-
cos existentes em canais oficiais, de forma que 
se identifiquem as lacunas do conhecimento 
e as prioridades, fornecendo novos subsídios 
para a gestão das UCs no município. 

Desenvolvimento de estudos sobre a valora-
ção econômica dos diferentes ambientes para 
tomada de decisões.

Painel 2
O conhecimento científico como subsídio para a conservação de 
ambientes coralíneos

Cenários nacionais e regionais sobre o status e o 
uso do conhecimento científico como base aplicada 
para incentivar políticas públicas que assegurem a 
conservação marinha e o bem-estar da sociedade.

As populações da fauna e flora marinha vêm so-
frendo drásticas reduções. Os recursos pesqueiros, 
por exemplo, estão em declínio, principalmente por 
causa da sobrepesca, desequilibrando o meio am-
biente e afetando os pescadores locais, entre outros. 
Para a comunidade científica é um grande desafio 
comunicar os resultados obtidos de forma direta e 
ágil. A interação entre gestão e pesquisa precisa 
ser fortalecida pois muitas vezes os gestores reco-
nhecem o conhecimento acadêmico mas têm dificul-
dade em aplicá-lo. Existem diversos estudos na re-
gião de Búzios sobre diferentes aspectos, tais como: 
vulnerabilidade costeira, levantamento de pressões, 
levantamento de bentos e fauna ictiológica, avalia-
ção da saúde dos ambientes coralíneos, mapeamen-
to do uso do solo e de áreas do fundo oceânico, 
mapeamento da vegetação terrestre e paisagens e 
alguns aspectos do turismo. Esse conhecimento so-
bre a região e sobre as interações entre as espécies 
é essencial, serve de referência para comparações 
espaciais e temporais e subsidia as tomadas de de-
cisões para conservação da biodiversidade marinha, 
inclusive na criação e gestão de unidades de conser-
vação. A descontinuidade na gestão pública a falta 
de levantamento ambiental e falta deum monitora-
mento bem planejado da biodiversidade marinha 
foram apontadas como grandes dificuldades para 
o manejo e a conservação marinha. O desenvolvi-
mento socioeconômico deve estar alinhado com a 
conservação ambiental e ambos respaldados pelo 
conhecimento científico.
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RECOMENDAÇÕES

Fomento do conhecimento sobre a literacia 
oceânica na formação dos professores em 
todas as áreas do conhecimento.

Desenvolvimento de programas de 
sensibilização da população local e dos turistas.

Fortalecimento de trilhas pedagógicas 
existentes e desenvolvimento de novos roteiros 
como ferramenta de educação ambiental.

Produção de materiais didáticos a partir do 
conhecimento científico local.

Estímulo de atividades acadêmicas voltadas 
para EA, em conjunto com gestores. 

Uso de linguagem acessível nas sinalizações 
das UC para informar sobre a importância 
da biodiversidade, sensibilizando públicos 
diversos sobre a conservação ambiental.

Realização de atividades de “baixo impacto” 
e monitoramento contínuo das atividades.

Painel 3
Educação ambiental como ferramenta para conservação marinha

Exemplos de estratégias utilizadas nas ações de 
educação ambiental não formal em regiões costei-
ras turísticas para informar, sensibilizar e engajar a 
sociedade na conservação marinha.

A Educação Ambiental tem um caráter interdiscipli-
nar, transversal e é transformadora de realidades 
na direção da sustentabilidade. A educação am-
biental leva à reflexão, ao pensamento crítico do 
indivíduo na sua interação com o ambiente e possui 
várias interfaces com políticas públicas. Pode ser 
trabalhada no sistema educacional, possibilitando 
assim o empoderamento e pertencimento dos gru-
pos sociais. Outra interface é o uso público das uni-
dades de conservação (UC) que trazem um impacto 
positivo sobre o público visitante, ao permitir experi-
ências e vivências de forte conexão com o ambiente. 
Cursos teórico-práticos e trilhas interpretativas são 
bons exemplos de atividades de EA,  promovendo 
a interação do sistema educacional com a UC. As 
campanhas de sensibilização são ações importantes 
para disseminar o conhecimento científico e promo-
ver troca de experiências entre diferentes públicos, 
além de aumentar a conexão entre a academia e a 
sociedade. O grande desafio é integrar as diversas 
perspectivas da sociedade e valorizar as diferentes 
formas de conhecimento, visando contribuir para a 
conservação ambiental. A literacia oceânica traz o 
entendimento da interdependência entre o oceano 
e a sociedade. Em Búzios essa compreensão é fun-
damental e por isso conhecer melhor o oceano con-
tribui para a conservação marinha.
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Painel 4
Turismo e uso sustentável dos ambientes coralíneos

Exemplos de sucesso e desafios na gestão de des-
tinos turísticos costeiros visando a sustentabilidade 
ambiental, sociocultural e econômica.

A Armação dos Búzios possui grande importância 
ecológica, geológica, riqueza histórica e sociocultu-
ral, ecossistemas únicos e ameaçados pelas ativida-
des humanas. Sua principal atividade econômica é 
o turismo de “sol e praia”, como em toda a região 
da Costa do Sol. Os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável - ODS da ONU, indicam como cons-
truir um novo modelo de economia, criando novos 
mercados inclusivos e sustentáveis. Nesse sentido, é 
preciso uma estratégia de planejamento municipal 
e regional, de forma que o objetivo do turismo não 
se limite ao desenvolvimento econômico e sim que 
possa garantir também a preservação dos recursos 
naturais, da cultura e da integridade das comuni-
dades locais. A articulação é fundamental entre os 
diversos setores e atores, para encontrar caminhos 
que levem à equalização da economia e do uso do 
ambiente, abrindo novas oportunidades para o tu-
rismo. A educação ambiental e a sensibilização tem 
importante papel nesses processos. É preciso fo-
mentar inovações interconectadas em cadeias pro-
dutivas englobando a comunidade local, empresas, 
universidades, artistas e governo, com uma visão sis-
têmica, moderna, de conhecimento multidisciplinar. 
Diante da necessidade e dos desafios, a motivação, 
a inspiração, criatividade, a ousadia e o empreen-
dedorismo são fundamentais para um turismo sus-
tentável.

RECOMENDAÇÕES

Atualização e agilidade nos processos de 
planejamento, gestão e execução.

Capacitação de todos os atores envolvidos na 
estrutura do turismo local.

Ordenamento e regularização das atividades 
econômicas desenvolvidas no município.

Estudos sobre avaliação de impactos das 
atividades turísticas e econômica.

Incentivo e envolvimento da população, para 
incorporar-se ao processo e sentir-se também 
responsável por cuidar.

Mapeamento das iniciativas de turismo de 
base comunitária e apoio a novas iniciativas.

Incentivo de qualificação de profissionais 
para o turismo sustentável.

Reconhecimento e consolidação dos atributos 
socioculturais e ambientais do município.

Incentivo a campanhas de sensibilização 
com informações sobre a importância 
da conservação marinha para uma 
transformação que leve a um cuidado com o 
seu ambiente (responsabilidade).

Desenvolvimento de estudos sobre Ecoturismo, 
incluindo a percepção sobre aspectos culturais 
e ambientais, para que haja envolvimento dos 
diferentes públicos.
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RECOMENDAÇÕES

Elaboração de plano de manejo participativo 
para todas as UC municipais.

Elaboração de um plano de comunicação 
que estimule a participação social nos 
conselhos gestores das UC.

Formação de conselho gestor para todas as 
UC municipais.

Nomeação de gestor com perfil técnico para 
todas as UC municipais.

Implementação de metodologia própria 
para a gestão integrada do mosaico de UC 
no município.

Integração da gestão das UC entre os 
ambientes marinhos e terrestres.

Participação do município na co-gestão 
do Parque Estadual da Costa do Sol e 
integração com as ações desenvolvidas na 
APA Pau Brasil.

Desenvolvimento de parcerias público-
privadas para viabilizar a gestão das UC. 

Promoção de uma comunicação científica, com 
uma linguagem acessível aos diferentes públicos. 

Investimento no saneamento básico. 

Integração de políticas públicas visando o 
engajamento do setor da pesca tradicional e 
do turismo de base comunitária, para resgatar 
e valorizar a cultura local comprometida com 
a conservação da biodiversidade.

Painel 5
Políticas públicas aplicadas à conservação marinha

Mecanismos e instrumentos existentes de incentivos 
para a gestão de unidades conservação. Desafios, opor-
tunidades e integração entre os diferentes segmentos.

A expansão de cidades, localizadas em hotspots de 
biodiversidade, apresenta conflito entre os proces-
sos de urbanização e a conservação dos recursos 
naturais. Esta expansão ameaça os diversos servi-
ços ecossistêmicos nas unidades de conservação, 
tais como oportunidade de recreação, lazer e ecotu-
rismo, atividades de educação e interpretação am-
biental, proteção do patrimônio histórico-cultural, 
geração de emprego e renda para as comunidades 
do entorno, atuação na regulação climática, manu-
tenção estética da paisagem, controle de processos 
erosivos, entre outros. Informações socioeconômicas 
e ambientais com base científica são fundamentais 
para a implementação da gestão de áreas prote-
gidas, de forma que garanta esses serviços. Búzios 
se destaca por apresentar um grande conhecimento 
sobre o ambiente costeiro e marinho. No conjunto 
das unidades de conservação municipais, não exis-
te um sistema organizacional adequado, com um 
planejamento estratégico, um sistema de governan-
ça democrática, com transparência na prestação 
de contas, capacitação continuada, mecanismos de 
avaliação, fiscalização imparcial e aporte financeiro.  
A Armação dos Búzios conta atualmente com sete 
unidades de conservação municipais e estaduais, al-
gumas delas se sobrepondo em área e ainda sem 
conselho gestor e sem planos de manejo. Políticas 
de conservação ambiental bem sucedidas depen-
dem do engajamento dos diferentes atores sociais, 
no processo de gestão e decisão política, e da inter-
nalização da natureza como um bem coletivo. Na 
atual gestão, a prioridade do Conselho Municipal 
do Meio Ambiente em Búzios é a efetivação do Fun-
do Municipal do Meio Ambiente da Armação dos 
Búzios para, através de recursos próprios, promover 
projetos ambientais com foco nas políticas públicas 
do meio ambiente. A sociedade civil organizada 
vem se mobilizando para promover o diálogo entre 
os diferentes setores com o objetivo de promover o 
bem estar da sociedade.
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BrBio

Conselho Municipal do Meio Ambiente de Búzios

Consórcio Intermunicipal Lagos São João

Instituto Coral Vivo

EICOS

Fiocruz

Funbio

Fundação Instituto de Administração

FUNPERJ

IFF

IFRJ

InovSi

Instituto Ondazul 

NEA-BC

NUPEM

Operadora e Escola de Mergulho Azul Profundo

Prefeitura da Armação dos Búzios

Prefeitura de Cabo Frio

Projeto Costão Rochoso

Secretaria de Meio Ambiente e Pesca de Búzios

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Búzios

Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio 
Histórico de Búzios

Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 
de Rio das Ostras

Trevo Comunicação

UERJ

UFBA

UFF

UFRG

UFRJ

Operadora de turismo Viptourbrasil
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Apoio Parcerias

O Projeto Ecorais, do Instituto Brasileiro de Biodiversidade, tem apoio de recursos decorrentes de Termo 
de Compromisso de Ajustamento de Conduta fi rmado pela Chevron do Brasil com o Ministério Público 

Federal, com implementação do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio.




