


• O Projeto

• O Projeto Conservação Recifal (PCR) visa garantir a

preservação dos recifes de corais do Nordeste do Brasil

e vem atuando com pesquisas, capacitação da

comunidade local e educação ambiental.

• Projetos em Andamento

• Recifes profundos da APA Costa dos Corais e o potencial para

”deep refuge hypothesis” : análise da comunidade e peixes,

corais e fisiologia dos organismos.

• Invasão do peixe-leão (lionfish) nos recifes brasileiros - Causa

de emergência envolvendo pesquisa, comunidade local e

operadoras de mergulho.

• Conservação de peixes papagaio ameaçados de extinção na APA

Costa dos Corais através de pesquisa e ações com a comunidade

local.

• Redes Sociais 
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A Área de Proteção Ambiental (APA) é uma extensa área natural

destinada à proteção e conservação dos atributos bióticos (fauna e

flora), estéticos ou culturais ali existentes, importantes para a qualidade

de vida da população local e para a proteção dos ecossistemas

regionais.

Categoria uso sustentável;

Conciliar a ordenada ocupação humana;

Uso sustentável dos seus recursos naturais;

Adequação das várias atividades humanas às características ambientais 

da área.
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Os recifes de corais são importantes ecossistemas,

altamente diversificados. Por abrigarem uma

extraordinária variedade de formas de vida são

considerados como o mais diverso habitat marinho

do mundo.

•Grande importância econômica;

•Representam a fonte de alimento; 

•Renda para muitas comunidades;

•Cerca de 1/4 de todas as espécies de peixes 

dependem deles para sobreviver.



• Estima-se, aproximadamente, que

30% dos corais mundiais foram

irreversivelmente degradados.

• Apenas cerca de 7% dos recifes de

coral se encontram no Atlântico e

Caribe.

• Sensíveis ao aumento da temperatura

média dos oceanos.
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Fonte: Padovani-Ferreira et al. 2012

O bico-verde (Scarus trispinosus, Scaridae) é um

grande peixe herbívoro que vive em recifes na

costa brasileira;

Os peixes herbívoros são peças chave para a

manutenção do equilíbrio de ambientes recifais,

em virtude da sua relação mutalística com os

corais;

Nas últimas décadas tem sido capturado em

crescentes intensidades, em virtude da redução

de outras espécies.



• Boca especializada;

• Tamanho até 56 cm;

• Maturidade desconhecida; 

• Vivem em águas rasas.
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• Qual foi a maior causa da diminuição da população do 

Bico-Verde?

A) Mudança de temperatura do oceano

B) Migração da espécie

C) Pesca excessiva



• O Bico-Verde é endêmico de onde?

A) Toda a America do sul

B) Brasil

C) Caribe e Brasil



• Por que o Bico-verde é importante para os recifes de corais?

A) Pois se alimenta de coral, o que ajuda na sua reprodução

B) Pois se alimenta de Algas, limitando o crescimento destas

C) Pois impede que peixes nocivos morem nos recifes



• Qual o status de conservação do Bico-verde?

A) Em Perigo

B) Ameaçado

C) Extinto



• Qual o outro nome popular do Bico-verde?

A) Bico-Amarelo

B) Sorriso

C) Budião-Azul



• Qual o nome da espécie do bico-verde?

A) Mussismilia brasiliensis

B) Scarus trispinosus

C) Abudefduf saxatilis
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