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Resumo: O texto tem como propósito discutir os riscos que se apresentam à 

manutenção da riqueza biodiversa encontrada no Arquipélago de Fernando de Noronha, 

o que justificou a sua inscrição na Lista do Patrimônio da Humanidade, e avaliar a 

vulnerabilidade do local no âmbito das mudanças climáticas globais. 

 

Palavras-chave: Patrimônio natural; biodiversidade; mudanças climáticas globais. 

 

Abstract: The purpose of the text is to discuss the risks to the maintenance of the 

biodiverse richness found at Fernando de Noronha Archipelago, which justified its 

inclusion in the World Heritage List and to evaluate the vulnerability of the site in the 

context of global climate change. 

 

Keywords: Natural heritage; biodiversity; climate change. 

 

Apresentação 

 

uando se pensa em patrimônio cultural, quase sempre a referência é algo 

edificado, monumental, ligado ao passado, à arte, à memória. Muito raro é 

pensar em sua tipologia natural, ainda mais expressa em bens que não estão 

presentes no espaço continental, mas sim nos rios e mares. No entanto, boa parte do que 

compõe nosso patrimônio é formado por bens naturais, muitos deles essenciais à 

manutenção da vida. Neste texto é tratado um bem natural de extraordinária importância 

e beleza: o conjunto recifal da costa marinha brasileira, mais particularmente o 

ecossistema costeiro que abriga os recifes de corais do Arquipélago de Fernando de 

Noronha. 
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A barreira de corais ali existente é uma das causas da biodiversidade do 

arquipélago, o que justificou sua inscrição na Lista do Patrimônio Natural da 

Humanidade. Os corais que formam os recifes são refúgio para diferentes organismos 

que os habitam: moluscos, peixes, tartarugas, cetáceos etc. Esse bem que teve sua 

formação há milhões de anos e que depende de relativa estabilidade para sua 

permanência, é sensível a alterações de parâmetros climáticos como o aumento da 

temperatura do mar, a circulação oceânica, a acidez da água, entre outros fatores. 

Os últimos decênios têm sido marcados por alterações nesses parâmetros, que 

põe em risco a manutenção desse legado. Entender esses riscos e apresentar medidas 

para a contenção que possibilite reduzir os impactos já constatados a esse ecossistema é 

o que se propõe neste texto. Com essa intenção o artigo é organizado em cinco partes. 

Em um primeiro momento, é feita a apresentação do arquipélago e destacada a 

diversidade biológica nele existente. A seguir, é analisada sua inscrição como 

patrimônio da humanidade e a presença dos recifes de corais em suas águas, uma das 

motivações para sua consideração como patrimônio mundial. Na terceira parte, a análise 

incide nas afirmativas de especialistas do clima a respeito das mudanças climáticas 

globais e na vulnerabilidade dos recifes de corais aos eventos decorrentes dessas 

alterações climáticas, em especial o aquecimento e a acidificação das águas marinhas. 

Na parte que se segue, é avaliado em que medida esses riscos se colocam para os recifes 

de corais do Arquipélago de Fernando de Noronha e as consequências disso para o 

patrimônio natural do lugar. Nas considerações finais são apresentadas as expectativas 

de que o Brasil invista mais em programas de monitoramento dos recifes de corais e da 

diversidade biológica aos eventos climáticos e que o texto estimule à continuidade de 

investigação na direção apontada. 

 

A diversidade biológica do Arquipélago de Fernando de Noronha 

 

O Arquipélago Fernando de Noronha, localizado a 345 km da costa brasileira, é 

considerado um lugar de uma beleza ímpar. Composto por 21 ilhas e ilhotas de 

formação vulcânica, entre as quais Fernando de Noronha, Rata, do Meio e Rasa, é 

rodeado por águas límpidas e transparentes. O clima é tropical e as estações são bem 

marcadas: a seca vai de agosto a fevereiro e a chuvosa entre março e julho. A 

temperatura média é de 25°C e a precipitação, 1.400mm, em média. A temperatura das 

águas é em torno de 24°C e essa graduação é mantida pela corrente Sul Equatorial, 
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formada na costa da África e que atravessa o Atlântico dissipando calor por onde passa 

(SERAFINI, FRANÇA e ANDRIGUETTO-FILHO, 2010). 

Justamente em função da corrente Sul Equatorial, as águas do entorno do 

arquipélago são altamente produtivas, o que contribui para o deslocamento de muitos 

organismos marinhos. Essas águas são habitats de uma ampla variedade de organismos 

que vivem em estreitas interações com outras espécies e com o meio físico (TEIXEIRA 

et al., 2003). 

Há registros de 169 espécies de peixes na região, dessas, dez são endêmicas. 

Ali também se encontram tartarugas marinhas como a pente (Eretmochelys mydas) e a 

aruanã ou tartaruga-verde (Chelonia mydas), que buscam aquele espaço para 

alimentação e reprodução (GASPARINE, MACIEIRA, 2007). 

Os tubarões também se distribuem por aquelas águas. Entre as espécies mais 

encontradas estão o bico-fino (Cacharhimus perezi), o lixa ou lambarú (Ginglymostoma 

cirratum), o limão (Negaprion brevirostris), o martelo (Sphyrna mokarran), o tigre 

(Galeocerdo cuvier) e o gralha preta (Carcharhinuas falsiformis). Golfinhos como o 

rotador (Stenella longirostris) e o pintado (Stenella attenuata) são encontrados nas 

águas transparentes do arquipélago, assim como a baleia jubarte (Megaptera 

novaeangliae), que escolhe aquele local para descanso, cópula e amamentação de 

filhotes (GASPARINE, MACIEIRA, 2007). 

O arquipélago é local de grande concentração de moluscos, corais e algas, e ali 

se encontra o único manguezal insular do Atlântico Sul, com cerca de 1,5 hectares, 

composto por uma única espécie de planta, a Laguncularia racemosa, considerada uma 

relíquia científica e ecológica para a humanidade. O manguezal é um habitat ideal para 

crustáceos, peixes e moluscos (ANDRADE, 2008). 

A disponibilidade de alimentos e o relativo isolamento do arquipélago também 

favorecem a concentração de aves marinhas. Ali são encontradas o maçarico vira-pedra 

(Arernaria interpress), o mumbebo de patas vermelhas (Sula sula), o mumbebo marrom 

(Sula leucogaster) e a fragata ou catraia (Fregata magnifi cens). Essas aves fazem seus 

ninhos nas encostas vulcânicas e ali alimentam seus filhotes; as espécies migratórias 

também fazem desse lugar um ponto de parada. Todas se alimentam dos pequenos 

crustáceos, moluscos e insetos que abundam no local (GASPARINE, MACIEIRA, 

2007). 

A diversidade da fauna marinha se deve também aos recifes coralíneos que 

afloram sobre os costões rochosos das ilhas que formam o arquipélago. Um recife de 
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coral é uma estrutura rochosa, rígida, construída por organismos marinhos (animais e 

vegetais) portadores de esqueleto calcário, que vivem em simbiose. A estrutura muito 

porosa dos recifes serve como abrigo para uma infinidade de formas de vida que se 

alimentam da massa orgânica, que também serve de alimento para outras espécies 

marinhas de maior porte, formando assim um ciclo alimentar que mantém o equilíbrio 

do ecossistema (LEÃO, 1994). 

Pela alta biodiversidade e endemismo o arquipélago é considerado um hotspot, 

(VITALI, 2009), um local extremamente importante para a manutenção da vida marinha 

e para o equilíbrio sistêmico e, por esses motivos, um lugar a ser cuidado (ABDALA, 

2008; TEIXEIRA et al., 2003). 

O cuidado se deve ao valor de existência, uma vez que abriga diferentes 

organismos, ecossistemas e processos terrestres, como também por ser um reservatório 

de alimento, de princípios ativos para a indústria farmacêutica e de material genético 

para o desenvolvimento biotecnológico de novos alimentos e produtos. 

O reconhecimento dessa importância foi feito pelo governo brasileiro em 1988, 

por meio do decreto-lei nº 96.693, que instituiu o Parque Nacional Marinho de 

Fernando de Noronha (Parnamar-FN), uma Unidade de Conservação de Proteção 

Integral. O Parque abrange 50% da área da Ilha de Fernando de Noronha, as 17 ilhas do 

arquipélago e a maior parte das águas adjacentes, até uma profundidade de cinquenta 

metros, o que perfaz uma área de 112,7 km². O propósito da criação do parque foi o de 

proteger os ecossistemas marinhos e terrestres do arquipélago, preservar sua fauna, flora 

e demais recursos naturais (BRASIL, 1988). 

A excepcionalidade do lugar também motivou sua inscrição, em 2001, em 

conjunto com a Reserva Biológica Marinha do Atol das Rocas, na lista do Patrimônio da 

Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação 

(Unesco). A inclusão baseou-se no fato de o conjunto consistir em um ecossistema 

insular oceânico, com águas ricas em nutrientes, que fornecem alimentos e permitem a 

reprodução de peixes, cetáceos e tartarugas marinhas. Também foi considerada a grande 

concentração de aves marinhas tropicais do Atlântico Ocidental. Segundo a Unesco, o 

local é “um oásis de vida marinha num oceano relativamente estéril e aberto”, e por 

essas razões precisa ser protegido (UNESCO, 2001). 
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Fernando de Noronha como patrimônio da humanidade 

 

A Unesco é responsável pela identificação, proteção e conservação de todos os 

elementos do patrimônio cultural e natural, considerados relevantes para a humanidade. 

As disposições para isso foram definidas na Convenção para a Proteção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural, adotada pela Conferência Geral da Unesco em 1972. Nessa 

convenção foi considerado que o patrimônio é vulnerável a diversos tipos de ameaças e, 

por isso, cabe a cada país detentor de um bem identificar, proteger, conservar, reabilitar 

e transmitir às futuras gerações essa herança cultural e natural (UNESCO, 1972). 

Segundo a convenção, formam o patrimônio natural mundial: 

 

- Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e 

biológicas ou por grupos de tais formações com valor universal 

excepcional do ponto de vista estético ou científico; 

- As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente 

delimitadas que constituem habitat de espécies animais e vegetais 

ameaçadas, com valor universal excepcional do ponto de vista da 

ciência ou da conservação; 

- Os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente 

delimitadas, com valor universal excepcional do ponto de vista da 

ciência, conservação ou beleza natural (UNESCO, 1972). 

 

O artigo 11 da convenção atribuiu ao Comitê do Patrimônio Mundial a 

competência de definir os critérios que justificam um lugar fazer parte da Lista do 

Patrimônio da Humanidade. As diretrizes para isso foram dispostas no instrumento 

normativo “Diretrizes Operacionais para a Implementação da Convenção do Patrimônio 

Mundial”, e implicam que o lugar deve: 

 

I. Ser exemplo excepcional representativo dos diferentes períodos da 

história da Terra, incluindo o registro da evolução, dos processos 

geológicos significativos em curso, do desenvolvimento das formas 

terrestres ou de elementos geomórficos e fisiográficos significativos, 

ou 

II. Ser exemplo excepcional que represente processos ecológicos e 

biológicos significativos para a evolução e o desenvolvimento de 
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ecossistemas terrestres, costeiros, marítimos e de água doce e de 

comunidades de plantas e animais, ou 

III. Conter fenômenos naturais extraordinários, ou áreas de uma beleza 

natural e uma importância estética excepcionais, ou 

IV. Conter os habitats naturais mais importantes e mais representativos 

para a conservação in situ da diversidade biológica, incluindo aqueles 

que abrigam espécies ameaçadas que possuam um valor universal 

excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação 

(UNESCO, 1999). 

 

O Arquipélago Fernando de Noronha e a Reserva Biológica Marinha do Atol 

das Rocas configuram o conjunto Ilhas Atlânticas Brasileiras, inscritos na Lista do 

Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade por atender aos critérios (II), (III) e (IV) 

assim definidos: 

 

- Critério II: as ilhas desempenham um papel fundamental no processo 

de dispersão, reprodução e colonização para os organismos marinhos 

de todo o Atlântico Sul Tropical. 

- Critério III: a Baia dos Golfinhos no Arquipélago é o único lugar 

conhecido no mundo que concentra uma população elevada de 

golfinhos: na maré baixa os recifes expostos formam lagoas rasas e 

piscinas, como um aquário natural; tanto o atol como o arquipélago 

têm paisagens submarinas excepcionais, reconhecidas mundialmente 

pela literatura especializada em mergulho. 

- Critério IV: o arquipélago e o atol são locais-chave para a proteção 

da biodiversidade e de espécies ameaçadas de extinção no Atlântico 

Sul, em particular da tartaruga-de-pente; neles ocorre a maior 

concentração de aves marinhas tropicais encontradas no Atlântico 

Ocidental, o que os torna um centro global de aves endêmicas; em 

Fernando de Noronha se encontra a única amostra restante de mangue 

insular do Atlântico Sul (UNESCO, 2001). 

 

As ilhas Atlânticas Brasileiras (Atol das Rocas e Arquipélago de Fernando de 

Noronha) figuram entre as áreas marinhas incluídas na Lista do Patrimônio Mundial da 

Humanidade, como a Grande Barreira da Austrália, o Atol de Aldabra (Seychelles), o 

Parque Nacional de Coiba (Panamá), o Parque Nacional da Ilha de Coco (Costa Rica), 
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entre outros. Todos são considerados pela Unesco como locais biodiversos e essenciais 

para o bem-estar e a sobrevivência de espécies migratórias e de mamíferos marinhos, 

cujo desaparecimento teria efeitos nefastos para o ecossistema marinho e para a 

subsistência de milhões de pessoas. 

Justamente por isso, entre os valores encontrados nesses patrimônios destaca-se 

o de existência, pois neles se encontram exemplos únicos de organismos vivos, 

ecossistemas e processos terrestres. Valores que estão além dos valores sociais, 

econômicos e culturais, mais comumente apregoados. 

 

A vulnerabilidade desse ecossistema 

 

Os recifes de coral são considerados, além de belos por suas cores e formas, 

um dos mais diversos habitat marinhos do mundo e formam “com as florestas, as duas 

mais ricas comunidades naturais do planeta” (PRATES, 2003, p. 5). Os corais são tidos 

pela Unesco como de “importância única e global” e, por essas razões, fazem parte do 

patrimônio comum da humanidade, havendo 29 sítios marinhos com recifes de corais 

inclusos na Lista do Patrimônio Mundial. 

No entanto, são lugares em grande vulnerabilidade. Estudos emitidos pela 

Unesco em 2017 mostraram que 72% dos sítios com recifes de coral que estão na Lista 

do Patrimônio Mundial (21 de 29), foram expostos a graves e/ou repetidos estresses por 

calor durante os últimos três anos (2014/2017) (HERON el al/UNESCO, 2017). Essa 

vulnerabilidade é atribuída aos eventos decorrentes das mudanças climáticas globais. 

Conforme o Painel Intergovernamental Sobre as Mudanças do Clima (IPCC), o 

planeta está passando por alterações que se tornaram mais perceptíveis ao final do 

século XX. As mudanças se expressam na frequência de eventos naturais que tem se 

abatido sobre a Terra, como enchentes, secas prolongadas, ondas de calor, tufões e 

tornados (IPCC, 2007). Segundo o IPCC, a temperatura média global da Terra teve um 

aumento em torno de 0,7ºC, e as estimativas são de que ela venha a elevar-se entre 1,4 a 

5,8ºC até 2100 (IPCC, 2014). 

As razões para isso encontram-se na quantidade de carbono emitido para a 

atmosfera, que tem provocado o aumento da temperatura na atmosfera e na superfície 

oceânica (EVANGELISTA et al., 2007; 2011, FRANCINI FILHO et al., 2008). O calor 

acumulado se espalha pelas regiões do globo terrestre em função das correntes do ar 

(ventos) e marinhas (correntes costeiras e oceânicas). Aproximadamente 30% da 



Acesso Livre n. 9   jan.-jun. 2018 

13 
 

produção humana de dióxido de carbono é absorvida pela superfície oceânica (HERON 

et al/UNESCO, 2017, p. 4). 

Estudiosos do assunto afirmam ainda que a temperatura média dos oceanos 

atingiu 17ºC em julho de 2009, a mais alta já registrada desde o início das medições, em 

1880 (MARENGO, 2010, p. 58). O aumento da temperatura provoca a elevação do 

nível médio do mar, mudanças nas correntes marinhas e na composição química da 

água, levando à acidificação (MARENGO, 2010, p. 56). 

A acidificação do oceano reduz a capacidade dos corais de construir seus 

esqueletos de calcário e provoca o branqueamento ou bioerosão (UNESCO, 2007 e 

HERON et al/UNESCO, 2017, p. 4). 

O branqueamento é um processo relacionado à perda, pelos corais, das algas 

fotossintetizadoras que estão presentes no tecido dos corais. O processo é chamado de 

branqueamento em função da despigmentação do coral, em consequência da 

desestabilização da relação existente entre o coral e as algas simbiontes, resultando em 

perda de seus pigmentos fotossintetizantes. O aumento da temperatura superficial da 

água do mar é o fator central a provocar o branqueamento (POGGIO, LEÃO, 

MAFALDA-JUNIOR, 2009). 

Com o branqueamento há a redução do habitat de organismos marinhos que 

dependem do ecossistema do recife (UNESCO, 2007; HERON et al UNESCO, 2017, p. 

3). Esses aspectos indicam a preocupante vulnerabilidade dos lugares com recifes de 

coral. 

 

A Unesco e a vulnerabilidade dos recifes de corais às mudanças climáticas 

 

Vulnerabilidade corresponde “à exposição aos riscos e designa a maior ou 

menor susceptibilidade de pessoas, lugares, infraestruturas ou ecossistemas virem a 

sofrer algum tipo particular de dano ou agravo” (ACSELRAD, 2006, p. 3). A 

vulnerabilidade ambiental significa a fragilidade maior ou menor de um determinado 

ambiente em sofrer um impacto decorrente de uma ação antrópica ou natural, ou ainda, 

à susceptibilidade de um meio ao impacto negativo com relação a um determinado risco 

(NOAA, 1999). 

A vulnerabilidade de lugares e ecossistemas envolve “a exposição ao risco; a 

capacidade de reação e o grau de adaptação diante da materialização do risco”, ou seja, 

envolve também a capacidade de respostas (MARANDOLA JR., HOGAN, 2006, p. 34). 
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De acordo com a Unesco, não é novidade que haja lugares detentores do 

patrimônio cultural e natural vulneráveis. A vulnerabilidade é decorrente da degradação 

acelerada, do descontrolado desenvolvimento urbano e turístico, dos usos incompatíveis 

com a arquitetura ou a tipologia do lugar, do abandono, de conflitos armados, 

calamidades ou cataclismos, incêndios, terremotos, deslizamentos de terra, erupções 

vulcânicas, modificação do nível das águas, inundações e maremotos (UNESCO, 2007). 

Os riscos ao patrimônio consequentes de tais condições são esperados e há 

conhecimento e medidas de enfrentamento. Mas, adverte a Unesco, as ameaças 

advindas das mudanças climáticas são de outra natureza e precisam ser melhor 

compreendidas para que haja capacidade de respostas. 

Por isso mesmo, a Unesco recomendou ao Comitê Intergovernamental 

responsável pelas ações patrimoniais que realizasse investigações sobre as possíveis 

consequências das mudanças climáticas nos aspectos materiais do patrimônio e nos 

processos socioculturais que os envolvem. A partir de então, esse comitê passou a 

avaliar a vulnerabilidade do Patrimônio Mundial em termos de exposição, sensibilidade 

e capacidade de se adaptar aos impactos das mudanças climáticas, bem como sobre a 

necessidade de desenvolver estratégias de mitigação dos danos nos locais mais 

suscetíveis aos efeitos (ZANIRATO, 2010). 

Em se tratando de áreas recifais, conforme avaliação da Unesco, a preocupação 

é grande porque a expectativa é de que as mudanças climáticas afetem ainda mais os 

oceanos até o final do século XXI e comprometam aproximadamente “70% dos corais 

que se encontram nas águas profundas ao redor do mundo” (UNESCO, 2007, p. 29). 

Dados recentes têm demonstrado que “existe uma faixa ótima para o crescimento 

coralino e restringe-se a uma estreita faixa de temperatura entre 25º e 28ºC, acima da 

qual a calcificação responde inversamente” (EVANGELISTA et al, 2007, p. 1). 

As mudanças climáticas podem causar o aumento da temperatura e do nível do 

mar e a acidificação de carbonato de cálcio, substância predominante no ecossistema 

recifal (HOEGH-GULDBERG et al., 2007). 

A temperatura da superfície da água do mar é um importante fator de controle 

da taxa de calcificação e crescimento dos corais. A calcificação e a temperatura se 

correlacionam positivamente para as regiões tropicais do globo nas áreas de recifes de 

corais. 

Considerando que os recifes de corais constituem o mais diverso, mais 

complexo e mais produtivo dos ecossistemas marinhos costeiros, o branqueamento pode 
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resultar no desaparecimento da biodiversidade do local. Por essas razões, segundo a 

Unesco, o patrimônio natural encontrado em áreas com recifes coralíneos está 

vulnerável aos riscos que podem resultar na perda do ecossistema e na modificação da 

comunidade biótica (UNESCO, 2006). 

Se a vulnerabilidade corresponde também à capacidade de encontrar respostas, 

cabe compreender em que medida os corais e o ecossistema do Arquipélago de 

Fernando de Noronha podem estar sujeitos aos danos decorrentes do aumento da 

temperatura e da acidificação das águas marinhas e quais respostas podem ser buscadas 

para enfrentar o problema. 

 

A situação do Arquipélago de Fernando de Noronha em relação à 

vulnerabilidade 

 

Segundo o informe publicado pela Unesco, apenas quatro lugares (14%) 

escaparam de atingir o nível de branqueamento no período de 2014 a 2017: o 

Simangaliso Wetland Park (África do Sul), o Parque Nacional Marinho Sanganeb e 

Dungonab Bay – Parque Nacional Marinho da Ilha Mukkawar (Sudão), o Arquipélago 

de Socotra (Iêmen) e as Ilhas do Atlântico Brasil (Brasil) (HERON et al, UNESCO, 

2017). 

Essa afirmativa da Unesco, contudo, pode não ser precisa, pois estudos 

realizados em 1995, na Baía do Sueste, na Ilha de Fernando de Noronha, mostraram que 

“de um total de 331 colônias do coral Siderastrea stellata observadas no topo recifal, 

aproximadamente 48% apresentavam-se danificadas com sinais de necrose parcial”. Os 

danos se explicavam em face de descontroladas atividades turísticas praticadas no local. 

Como medidas de contenção foram indicadas o monitoramento e o ordenamento do 

turismo (MAIDA, FERREIRA, BELLINI, 1995, p. 38-48). 

A atividade turística, por seu lado, só aumentou. Estudos feitos por Zanirato e 

Tomazzoni em 2014 mostraram o crescente número de visitantes e de moradores 

permanentes que a ilha recebia, apesar de haver uma portaria (25/95) a estabelecer o 

limite de visitantes/dia em 420. De lá para cá, a atividade turística na Ilha de Fernando 

de Noronha só aumentou. Dos 57.388 visitantes que foram ao local em 2011, o número 

aumentou para 91.000 em 2016 (BRASIL, 2017). 

A Ilha de Fernando de Noronha é considerada “um paraíso” em áreas tropicais. 

Um ligar de uma beleza cênica ímpar. Com formações rochosas, águas claras e 
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transparentes, sem contar um centro histórico que remonta ao século XVI e que 

conserva o Forte Nossa Senhora dos Remédios, do século XVII, a igreja também 

denominada Nossa Senhora dos Remédios, do século XVII, e o Palácio São Miguel, um 

casarão de meados do século XX, edificado em estilo colonial, que guarda obras de arte. 

O forte, que foi usado como presídio, é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN). A ilha de Fernando de Noronha é de um fato um dos 

lugares de grande atratividade para a indústria turística e um dos destinos turísticos mais 

procurados no Brasil. Além do passeio pelas trilhas, podem-se fazer passeios de barcos 

passando pelas ilhas secundárias para ver os golfinhos rotadores, as falésias e a visita à 

Baía do Sancho, considerada uma das mais belas praias do mundo (ZANIRATO, 

TOMAZZONI, 2014). 

Entre as atividades oferecidas aos visitantes estão o passeio de barcos para 

visualizar espécies marinhas e embarcações naufragadas vistas pelo piso de vidro com 

lente de aumento dos próprios barcos de passeio e o mergulho com snorkell ou o 

mergulho autônomo. Essas atividades com ocorrência em grande escala podem alterar o 

comportamento da fauna e também levar à quebra ou abrasão de corais e à suspensão de 

sedimentos. 

Mas, a vulnerabilidade também pode ser atribuída a outros fatores, entre os 

quais o aumento da temperatura e a acidificação do oceano. Também nesse aspecto os 

produtores do documento pela Unesco podem não ter sidos devidamente informados. 

Mesmo que haja pesquisas em andamento sobre os impactos das mudanças climáticas 

em áreas continentais do Brasil, há carência de estudos sobre as flutuações no gradiente 

da temperatura da superfície do mar, em especial na região do Arquipélago de Fernando 

de Noronha (CASTRO, PIRES, 1999); ainda que se reconheça a contribuição dos 

estudos de Lacerda (2015), que evidenciam “tendências de aquecimento contrastante da 

temperatura máxima sobre Fernando de Noronha” (LACERDA, 2015, p. 82). 

 

O comportamento dos recifes de corais em águas brasileiras: um alerta 

 

Parte significativa da diversidade biológica encontrada no Arquipélago de 

Fernando de Noronha se deve à corrente Sul Equatorial e aos recifes de corais. Ambos 

contribuem para a variedade biológica e a manutenção da cadeia alimentar. Por isso 

mesmo, a estabilidade de ambos é de crucial importância. 

No entanto, as projeções para o final do século XXI são de que haja aumento 



Acesso Livre n. 9   jan.-jun. 2018 

17 
 

nos índices de temperatura em toda a América do Sul, e que esse aquecimento atinja as 

águas marinhas. Temperaturas mais altas que o normal têm sido registradas na 

superfície do Oceano Atlântico Sul Tropical (MARENGO, 2010). As mudanças no 

regime da corrente Sul Equatorial podem acarretar alterações nos ecossistemas do 

Atlântico Sul e influir no deslocamento das espécies pelas águas que circulam das 

costas da África para o Brasil. 

Para complicar ainda mais, as águas mais aquecidas da região tropical são 

transportadas pelas correntes para locais mais distantes, como os polos, e provocam o 

derretimento das geleiras. O degelo acarreta diferenças de temperaturas e de salinidades 

que provocam a alteração da densidade da água do mar entre regiões oceânicas. Essa 

situação, por sua vez, “retroalimenta as correntezas que espalham o calor concentrado 

na zona tropical pelos oceanos” (MARENGO, 2010, p. 55). 

A elevação da temperatura do mar, em especial das correntes marinhas quentes, 

pode comprometer a sobrevivência dos corais, pela dificuldade que esses têm de se 

adaptarem a temperaturas mais elevadas (UNESCO, 2006). 

De fato, há poucos estudos sobre o comportamento dos corais, uma vez que 

“há poucas pesquisas sobre eventos de branqueamento e menos ainda no que diz 

respeito à relação dos corais com suas zooxantelas simbiontes” (COSTA et al, 2001; 

POGGIO, 2007, p. 10). As pesquisas mais conhecidas são as de Castro e Pires (1999), 

Leão (1998 e 2008), Zorzetto e Falcão (2004), Ferreira e Maida (2006), Ferreira et al, 

(2013) e Silva et al (2011). 

Castro e Pires analisaram o branqueamento dos corais em Abrolhos no ano de 

1994 e sugeriram que o evento pode estar associado à ação conjunta de temperaturas 

anômalas e radiação ultravioleta medidas no período. Investigações do grupo de Zelinda 

Leão contemplaram os eventos de branqueamento nas colônias de corais na costa da 

Bahia entre 1998 a 2005 e concluíram que o processo de branqueamento estava 

“fortemente relacionado com eventos de anomalias térmicas das águas superficiais do 

mar” (LEÃO, 2008, p. 80). 

Coletas de fragmentos recifais realizadas na Praia de Porto de Galinhas, em 

Pernambuco, entre 2009 e 2010, encontraram exemplares totalmente branqueados, o 

que foi relacionado à crescente elevação da temperatura superficial da água do mar 

(SILVA, L. GUERRA, G. J., AMARAL, F. M, 2011). 

Desbotamento dos corais foi constatado em Maracajá, no Rio Grande do Norte, 

e, em menor grau, em Abrolhos, no Atol das Rocas, em Fernando de Noronha e na 
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Costa dos Corais (ZORZETTO, FALCÃO, 2004). 

Em se tratando especificamente de Fernando de Noronha, Ferreira e Maida 

(2006) referem-se ao branqueamento em 1,5% nos corais das ilhas do arquipélago e em 

torno de 3% nas colônias do Atol das Rocas. Do mesmo modo, Ferreira et al registraram 

forte branqueamento e doenças nos corais em 2010, nas ilhas de Fernando de Noronha e 

Atol das Rocas, relacionado a anomalias da Temperatura da Superfície do Mar 

(FERREIRA et al, 2013). 

Como se vê, as pesquisas são poucas, ainda que haja indicativos em todas elas 

de processos de branqueamento dos corais nas águas do Atlântico Sul e, mais 

particularmente no arquipélago. A avaliação da vulnerabilidade do ecossistema às 

mudanças climáticas permitirá uma análise mais precisa dos impactos observados e dos 

projetados. Ações de gestão para a qualidade da água do recife e de monitoramento dos 

corais são fundamentais. O desafio maior é aumentar a capacidade de resistência dos 

corais. 

Ainda que o conhecimento adquirido não permita pensar na capacidade de 

respostas pode-se inferir que, se nada for feito, a certeza do comprometimento dos 

corais se fará acompanhada da perda da biodiversidade do arquipélago e dos valores que 

hoje ele comporta para que o mesmo seja um Patrimônio da Humanidade. 

 

Considerações finais 

 

O patrimônio não é somente material, edificado, algo que deve ser protegido 

em função da beleza, da memória e da história, para a fruição e bem estar do espírito. 

Ele também deve ser protegido por outros valores dos quais é portador, entre eles por 

sua existência, seu valor científico, social, estético e de suporte de vida para as gerações 

atuais e futuras, como é o caso dos recifes de corais do Arquipélago de Fernando de 

Noronha. 

Encontrar respostas para as alterações que nele ocorrem e que se relacionam 

com as mudanças climáticas é um desafio muito grande. 

Segundo o Comitê do Patrimônio Mundial, há a necessidade de investigações 

prospectivas e de divulgação de medidas de contenção para toda a humanidade. Essas 

investigações devem ser fundadas no princípio da precaução em face dos efeitos das 

mudanças climáticas sobre o patrimônio mundial. Isso porque, desde o momento que 

um risco de dano é identificado, deve haver atuações destinadas a evitar perdas maiores. 
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Nesse aspecto, o entendimento dos membros do comitê se aproxima daquele expresso 

por Reichmann (2002) de que “existe o dever de encontrar meios que evitem os danos 

potenciais, mais do que buscar controlá-los e geri-los a posteriori” (REICHMANN, 

2002, p. 25). 

É certo que as mudanças climáticas são um fenômeno global, e a busca de 

alternativas para seu enfrentamento encontram-se na ação local e na cooperação 

internacional. Essa última, por meio dos parâmetros estabelecidos pelas diversas 

convenções internacionais que o país é signatário e que têm relações com a proteção do 

meio ambiente, entre elas a Convenção do Patrimônio Mundial, a Convenção da 

Diversidade Biológica, a Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional, a 

Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias Pertencentes à Fauna 

Selvagem, a Convenção dos Direitos do Mar e a Convenção Quadro sobre Mudanças 

Climáticas. Por meio da cooperação pode ser obtido apoio e buscadas respostas técnicas 

para a identificação e compreensão dos impactos, do grau de vulnerabilidade e da 

capacidade de adaptação. 

A capacidade de adaptação é a capacidade do sistema em se ajustar à mudança 

do clima. Uma vez que as mudanças em curso são efetivas, como adaptar o sistema para 

que os impactos sejam passíveis de serem identificados e assim minimizados seus 

efeitos? 

As ações no âmbito local, por sua vez, devem incluir pesquisas que 

contemplem, sobretudo, os campos onde se veem lacunas de informação, seja no 

tocante às alterações do clima, ou sobre os efeitos dessas alterações. 

Para tudo isso, o Arquipélago de Fernando de Noronha é um laboratório ideal 

que convida ao investimento em programas específicos de monitoramento das 

alterações da temperatura da água da corrente Sul Equatorial, de controle da ação dos 

visitantes, dos diversos impactos que podem advir do turismo, de vigilância contínua do 

comportamento dos corais, incluindo indicadores associados ao branqueamento para 

melhorar o conhecimento desse fenômeno. O conhecimento favorece a proposição de 

medidas de adaptação para responder, do melhor modo possível, aos impactos atuais e 

futuros. 

Se o Brasil se orgulha de ter em seu território um patrimônio tão expressivo 

quanto o encontrado no Arquipélago de Fernando de Noronha, a expectativa é de que 

haja esforços dos órgãos responsáveis pela proteção do lugar, em especial dos órgãos de 

proteção (IPHAN e o Instituto Chico Mendes) para agir em tempo de evitar os danos 
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anunciados. Essa também é a expectativa que justifica este texto, a de que ele estimule a 

continuidade de investigação na direção apontada e de que não tenhamos que aprender 

pela constatação da perda. 
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