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INTRODUÇÃO
O Budião-Azul ou Bico-Verde (Scarus trispinosus) (figura 1) faz parte
de um dos principais grupos para a manutenção da saúde dos corais do
mundo, é uma espécie endêmica do Brasil que ocorre desde a costa do
Maranhão até Santa Catarina. Esta espécie é considerada generalista na
escolha de habitat e encontra-se entre 1m até 30m de profundidade. Em
fevereiro de 2014 o National Marine Fisheries Service incluiu o
Budião-Azul na lista de espécies ameaçadas de extinção, também na
lista do International Union For Conservation of Nature e na lista da
portaria 445 do Ministério do Meio Ambiente.

Figura 4 - Realização de
transectos. Foto: Ciliares
Fotografia.

Figura 5 – Mapa de
áreas prioritárias para
conservação da espécie.
Fonte: PCR.
Figura 1 – Budião-Azul (Scarus trispinosus). Foto: Pedro Pereira.

OBJETIVO

O presente projeto tem como objetivo
implementar ações de conservação do
Budião-Azul endêmico e ameaçado de
extinção nos recifes da Área de
Proteção Ambiental Costa dos Corais
(figura 2) – APACC - (PE e AL).
Figura 2 – Mapa da APACC. Fonte: APACC

METODOLOGIA
• Entrevistas com a comunidade pesqueira (figura 3);
• Busca intensiva através do mergulho SCUBA

(figura 4);
• Realização de transectos (figura 4);
• Elaboração de mapas com a identificação das áreas
prioritárias para conservação da espécie (figura 5);
• Atividades de educação ambiental (figura 6).
Figura 3 – Entrevistas com pescadores. Foto: PCR.

Figura 6 – Educação
ambiental para escolas
publicas da APACC. Foto:
PCR

RESULTADOS/DISCUSSÃO/CONCLUSÃO
Foram realizadas ações de educação ambiental com cerca de 350 alunos
de escolas municipais da APACC. Quatro expedições no litoral de
Alagoas, onde foram realizados transectos e busca ativa em recifes cuja
profundidade variou entre 15 e 22 metros, e infelizmente até o momento
nenhum indivíduo de Scarus trispinosus foi observado. Os resultados
parciais mostram que o Budião-Azul tem diminuído em abundância e
tamanho dos indivíduos capturados, o colapso da espécie teve início na
década de 1990, com a explosão da pesca, e hoje em dia os pescadores
mais antigos relatam o declínio da espécie e consequentemente da pesca
em todos os municípios da APACC. Com isso, reforçamos a importância
desse projeto e conclui-se que a realização de estudos de habitat, como
locais de berçários, época de reprodução e alimentação, além de
conscientizar a população sobre a ameaça de extinção do Budião-Azul é
essencial, tendo em vista o seu papel socioeconômico e ecológico no
ecossistema recifal.

