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RESUMO 

 
A pesca recreativa é responsável por um aumento considerável na captura total 

de peixes em diferentes partes de mundo, principalmente nas regiões tropicais, 

em alguns casos, ela é mais importante nas capturas de determinadas espécies 

que a própria pesca industrial. Em Arraial do Cabo a pesca recreativa é uma 

atividade crescente, diferentes modalidades como: Pesca de linha em praias e 

costões rochosos (desembarcada), pesca submarina e mais recentemente a 

pesca de linha embarcada ganham mais adeptos que descobrem em Arraial do 

Cabo, um ótimo local para essas práticas. Assim, o presente estudo teve como 

objetivo caracterizar a pressão e os impactos da pesca recreativa em um sistema 

recifal rochoso. Foram coletados dados sobre a pesca recreativa, submarina, de 

linha embarcada e de linha desembarcada. Verificamos que a experiência do 

pescador submarino influencia na captura e que os principais atributos das 

espécies que tornam elas mais procuradas pelos pescadores submarinos são o 

tamanho máximo, o comportamento de formar cardumes e o habitat pelágico. A 

biomassa de peixes capturada pela pesca submarina foi composta principalmente 

pelos peixes herbívoros e macrocarnívoros. Em ambas as modalidades de pesca 

de linha os peixes comedores de invertebrados móveis foram os mais capturados. 

A captura por unidade de esforço é superior na pesca de linha embarcada e a 

pesca de linha desembarcada é a modalidade que mais abandona petrechos de 

pesca. Em todas as modalidades de pesca recreativa, a maior parte dos peixes 

capturados tinha tamanho médio abaixo do tamanho de primeira maturação. 

Palavras-chave: pesca esportiva, sobrepesca, captura por unidade de esforço, 

seletividade. 

 



 XIV 

ABSTRACT 

 

 

Recreational fishing is responsible for a considerable increase in total catch of fish 

worldwide, especially in tropical regions. Indeed, for certain species, recreational 

fisheries contribute more to the annual catch than industrial fisheries. In Arraial do 

Cabo recreational fishing is increasingly practiced. Different modalities, such as 

line fishing on rocky shores and beaches (landed), spearfishing and most recently 

embarked line fishing gain more adepts who discover in Arraial do Cabo a great 

place for such practices. In this study we aimed to characterize the pressure and 

impact of recreational fishing on a rocky reef system. Data were collected on 

recreational spear fishing as well as on embarked and landed line fishing. We 

found that the experience of spearfisherman influenced the catches and that 

spearfisherman preferentially targeted larger pelagic fish, the behavior of form 

schools. The biomass of fish caught by spearfishing was mainly composed of 

herbivores and macro-carnivorous fish. In both line fishing modality, fish preying 

on mobile invertebrates were the most captured. The catch per unit of effort is 

higher in the embarked line fishery. Landed line fishing presented higher fishing 

tackle loss, though. In all forms of recreational fishing, most of the fish caught were 

below average size of first maturity. 

Keywords: Recreational fisheries, overfishing, catch per unit effort, selectivity. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 
 

 

A sobrepesca, que consiste no esgotamento dos recursos pesqueiros mais 

rápido que a capacidade de recrutamento (Pauly et al., 1998), é considerada o 

principal impacto antropogênico relacionado à perda de biodiversidade nos 

oceanos (Jackson et al., 1998;. Bellwood et al., 2004; Newton et al., 2007). 

Compreender e manejar os efeitos da pesca nos ecossistemas costeiros, não é 

uma tarefa nada trivial. Porém, visto que tais ecossistemas costeiros são 

importantes na manutenção de vários serviços indispensáveis à população 

humana, faz-se necessário o manejo integrado dos mesmos (Pauly et al., 2002; 

Newton et al., 2007). Um importante passo nessa direção é compreender qual o 

impacto que cada petrecho de pesca (arte de pesca) desempenha sobre as 

espécies-alvo, não-alvo e como esses impactos afetam a estrutura das 

comunidades de ambientes recifais (Altieri et al., 2012).  

Ambientes recifais estão entre os habitats mais ricos e diversificados do 

planeta, apresentando as maiores diversidades de espécies dentre os diferentes 

ecossistemas marinhos (Spalding et al., 2001), principalmente, devido à sua 

complexidade estrutural (Sale, 1991) e alta produtividade primária (Ferreira et al., 

2001). Os peixes são componentes-chave na estruturação e resiliência de 

comunidades recifais (Steneck et al., 1991; Taylor et al., 2006).  

Entender as estruturas das comunidades de peixes nos diferentes 

ambientes recifais é fundamental para o desenvolvimento de estratégias 

funcionais de proteção desses ambientes (Hughes et al., 2007; Mumby et al., 

2006; Taylor et al., 2006), servindo dessa forma como embasamento teórico para 
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o desenvolvimento de políticas públicas de conservação dos ambientes recifais 

(Krajewski e Floeter, 2011). 

 

A pesca consiste em uma atividade de retirada de recursos vivos de seu 

ambiente natural para consumo, venda ou simplesmente por esporte e lazer. As 

modalidades de pesca praticadas no Brasil podem ser classificadas como: 

industrial (profissional), artesanal e recreativa/amadora (MPA, 2015). As pescas 

profissionais e artesanais são realizadas por pescadores com registros junto ao 

Ministério do Trabalho, já a pesca amadora inclui o cidadão comum, que pratica 

esta atividade sem interesses comerciais (MPA, 2015).  

Nos últimos anos tem havido uma crescente preocupação sobre a gestão e 

sustentabilidade da pesca recreativa, bem como com a conservação das 

populações dos peixes alvo desse tipo de pesca. A pesca recreativa como uma 

atividade de lazer foi definida de várias formas diferentes ao longo dos anos. 

Diversos países têm suas próprias definições, (Freire et al., 2012). No Brasil a 

pesca recreativa ou amadora é definida de forma geral naquela praticada por 

lazer ou desporto, sem finalidade comercial (MPA, 2015). O Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA) divide a atividade de pesca amadora em duas categorias 

distintas, embarcada, e desembarcada. 

Em contraste com países desenvolvidos, em muitos países a pesca 

recreativa dificilmente é monitorada e consequentemente quase nada se sabe 

sobre a biomassa e a composição das capturas (Coleman et al., 2004). Embora 

possam existir leis de gestão, tais como comprimento mínimo e períodos de 

defeso para algumas espécies, elas raramente são aplicadas.  
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A pesca recreativa é uma das atividades de lazer mais populares do mundo 

em áreas costeiras, envolvendo grande número de participantes (Cowx 2002, 

McPhee et al., 2002). A investigação científica sobre a pesca recreativa nas 

últimas décadas tem aumentado em todo mundo, evidenciando os impactos 

negativos nas zonas costeiras, sendo tais efeitos semelhantes aos conhecidos 

para a pesca comercial (Cooke e Cowx 2006). Os efeitos da pesca recreativa 

costumam afetar as espécies através do truncamento da idade natural, da perda 

de variabilidade genética e também o ecossistema marinho através das 

alterações tróficas (McPhee et al., 2002; Coleman et al., 2004; Cooke e Cowx, 

2004; Cooke e Cowx, 2006).  

Esse tipo de pesca também é responsável por um aumento considerável 

no percentual de captura total de peixes em diferentes partes do mundo, 

principalmente em regiões tropicais (Coleman et al, 2004; Cooke e Cowx, 2006; 

Fletcher e Santoro, 2009; Figueira e Coleman 2010). Em alguns casos, a pesca 

recreativa é mais importante nas capturas totais que a própria pesca industrial 

(Coleman et al., 2004; Morales-Nin et al., 2005).  

O número de pescadores recreativos licenciados no Brasil em 2012 foi 

cerca de 350 mil, o que representa um aumento de 400% em relação ao ano 

2000. Algumas estimativas disponíveis sugerem a existência de até 25 milhões de 

pescadores amadores no Brasil (MPA, 2010). O Brasil possui uma vasta região 

costeira e uma diversa comunidade de peixes recifais (Ferreira et al., 2004), 

porém, relativamente pouco se sabe sobre o impacto da pesca recreativa nestas 

espécies de peixes. Consequentemente, pouco se tem feito com relação ao 

manejo e conservação das mesmas (Floeter et al., 2006; Francini-Filho e Moura, 

2008). 
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O Município de Arraial do Cabo é reconhecido como um dos núcleos 

pesqueiros mais tradicionais do Estado do Rio de Janeiro, sendo a pesca uma 

atividade de grande importância social, cultural e desenvolvida desde os 

primórdios da colonização (Britto, 1999). Em 1997 foi criada a Reserva Extrativista 

Marinha do Arraial do Cabo, com o objetivo de “garantir a exploração auto-

sustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis, tradicionalmente 

utilizados para a pesca artesanal, por população extrativista do município de 

Arraial do Cabo” (Decreto Federal de 03 de janeiro de 1997).  

Convivem em Arraial do Cabo diversas modalidades de pesca artesanal 

como os cercos de praia, a pesca de linha e ainda formas mais modernas como 

traineiras de cerco. Na última década, outra modalidade de pesca que se 

desenvolveu muito na região consonante com o intenso incremento do turismo na 

RESEXMar foi a pesca amadora ou pesca recreativa, aumentando ainda mais a 

variedade de espécies exploradas.  

A pesca amadora é composta pela pesca submarina (Figura 1.1), pesca de 

linha embarcada (Figura 1.2) e a pesca de linha desembarcada, (praticada em 

costões rochosos e praias) (Figura 1.3). Grande parte dos pescadores recreativos 

são iniciantes e desconhecem as diferentes espécies de peixes que ocorrem na 

região bem como os tamanhos mínimos de algumas espécies que já possuem 

normativas (ex: Instrução Normativa MMA nº 53/ 2005). Por conta dessa falta de 

conhecimento, muitos peixes já sobrepescados, com status de ameaçados na 

lista vermelha da IUCN (International Union for Conservation of nature), na 

Instrução Normativa – MMA n° 05/2004 e mais recentemente na Portaria n° 

445/2014 são continuamente pescados e em muitos casos, capturados com 

medidas muito abaixo do tamanho de primeira maturação. 
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Dessas modalidades de pesca recreativa, a mais antiga no município é a 

pesca de linha desembarcada, facilitada principalmente pelo acesso dos usuários 

aos extensos costões rochosos do munícipio. Realizada na maioria das vezes de 

modo informal sem nenhum credenciamento no MPA (Ministério da Pesca e da 

Aquicultura) ou na RESEXMar (Reserva Extrativista Marinha) de Arraial do Cabo. 

Apesar de mais antiga na região, essa modalidade de pesca nunca foi 

caracterizada em termos de usuários e de recursos pesqueiros explorados.  

A modalidade de pesca de linha recreativa embarcada em Arraial do Cabo 

é uma atividade recente que se desenvolveu principalmente nos últimos 10 anos 

(CELF comunicação pessoal). Utilizando linha de mão ou caniço, a pesca de linha 

antes limitada somente aos costões, se expandiu para as áreas adjacentes à 

costa, através de embarcações que oferecem esse tipo de turismo, possibilitando 

um incremento considerável nas capturas, ocasionadas pelos pescadores 

recreativos. O crescente número de barcos que oferecem o acesso aos 

ambientes recifais locais (atualmente cerca de 50 embarcações possuem 

autorização para esse tipo de atividade) e de interessados nesse tipo de pesca 

torna cada vez mais urgente um estudo que verifique o real impacto desse tipo de 

pesca.  

Além da sobrepesca, tal atividade, assim como a pesca de linha 

desembarcada em costões e praias também causam os chamados efeitos 

colaterais, como a “pesca fantasma”, que consiste em petrechos de pesca 

abandonados (ou descartados) e que continuam matando peixes e outros 

organismos presos a anzóis e linhas (Figura 1.4), bem como os danos físicos 

diretos causados as comunidades bentônicas (Creed e Amado Filho, 1999).  
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Outra modalidade de pesca recreativa bastante difundida na RESEXMar de 

Arraial do cabo é a pesca submarina, também conhecida como caça submarina, 

considerada como altamente seletiva, tanto em termos de tamanhos de espécies 

como na seleção das mesmas (Dalzell 1996; Harper et al., 2000). Essa 

seletividade é foco das maiores críticas dessa forma de pesca. Os praticantes 

desta modalidade seja para fins amadores, profissionais ou mesmo de própria 

subsistência, visam principalmente espécies de topo de cadeia e de tamanhos 

avantajados (Pinheiro et al., 2015). Tais tendências consistem nos principais 

fatores que levam a desestruturação de populações de peixes em ambientes 

recifais, ecossistemas estes, onde tal modalidade de pesca é mais intensa 

(Roberts, 1995; Jackson et al., 1998).  

O sinergismo dos impactos oriundos das diferentes modalidades de pesca 

recreativa tem sido detectado na região de Arraial do Cabo, e necessitam ser 

estudados para a aplicação de um plano de manejo consistente com a realidade 

local. Devido ao alto grau de informalidade existente no segmento, até o recente 

momento, não existem para a região, dados e informações sobre o turismo de 

pesca recreativa, principalmente sobre a quantidade de embarcações, número de 

pescadores recreativos nos locais de pesca, períodos de maior e menor visitação, 

tempo despendido com a atividade e das espécies capturadas.  

 O presente trabalho investigou a pressão da pesca recreativa sobre as 

comunidades de peixes na Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. A 

partir dos dados obtidos, pretendemos verificar o impacto da pesca recreativa 

nesta importante região da costa brasileira em termos ecológicos. E assim 

contribuir com a utilização mais sustentável desse tipo de atividade. 
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Figura 1.1. Pesca amadora do tipo pesca submarina, pescador recreativo em atividade (A) e 
captura, Mycteroperca acutirostris, Priacanthus arenatus e Seriola dumerili (B) dentro da 
RESEXMar de Arraial do Cabo (RJ). 

A 

B 
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Figura 1.2. Pesca amadora do tipo pesca de linha embarcada, pescador recreativo em atividade 
(A) e captura, composta principalmente por olho-de-cão (Priacanthus arenatus) (B) dentro da 
RESEXMar de Arraial do Cabo (RJ). 

 

B 

A 
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Figura 1.3. Pesca amadora do tipo pesca de linha desembarcada, pescador recreativo em 
atividade (A) e captura (Lagocephalus laevigatus, Pagrus pagrus e Dactylopterus volitans) (B) 
dentro da RESEXMar de Arraial do Cabo (RJ). 

B 

A 
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Figura 1.4. Danos causados no bentos por petrechos da pesca recreativa em colônias de 
Millepora alcicornis (A) e de Phyllogorgia dilatata (B) dentro da RESEXMar de Arraial do Cabo 
(RJ). 

 

A 

B 
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Objetivos 

 

O presente trabalho buscou investigar a pressão da pesca recreativa sobre 

as comunidades de peixes recifais na RESEXMar de Arraial do Cabo – RJ. Para 

tanto foi realizada a caracterização da pressão exercida pelas diferentes 

modalidades de pesca recreativa (pesca submarina, pesca de linha embarcada e 

desembarcada) através do monitoramento das capturas, da captura por unidade 

de esforço, dos impactos secundários (perda de petrechos de pesca) e das 

relações com a experiência do pescador. 
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Capítulo 1 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESCA SUBMARINA RECREATIVA EM ARRAIAL DO 

CABO, RJ 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A pesca submarina é uma atividade popular em recifes rochosos ou 

coralíneos, nas regiões tropicais e temperadas, praticada a nível comercial, 

recreativo e até mesmo de subsistência (Cooke, e Cowx, 2004). Apesar dos 

crescentes questionamentos levantados sobre os efeitos dessa modalidade de 

pesca nas populações de peixes e os possíveis impactos sobre o sistema recifal 

têm sido pouco estudado (Sluka e Sullivan, 1997; Sadovy et al., 2003; Dulvy e 

Polunin, 2004; Gillett e Moy, 2006; Godoy 2010; Lloret et al., 2008).  

Alguns autores mostraram que a pesca submarina afeta à composição e a 

estrutura das comunidades de peixes em recifes rochosos (Januchowski-Hartley 

et al., 2011). Os efeitos sobre as assembleias de peixes incluem a diminuição da 

densidade e do tamanho corporal, mudanças no comportamento e alteração da 

área de distribuição (Garcia-Rubies e Zabala, 1990; Francour 1991; Harmelin et 

al., 1995; Jouvenel e Pollard, 2001; Rius 2007). 

Apesar do debate crescente com relação aos impactos da pesca 

submarina, existe uma grande dificuldade em avaliar os efeitos diretos sobre as 

populações de peixes recifais alvos dessa modalidade de pesca, visto a ausência 

de dados (Godoy et al., 2010). Tal fato tem levado a falta de ações regulatórias 

em muitos países com relação a pratica da pesca submarina (Godoy et al., 2010). 
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A carência de dados de captura como: Abundância, tamanho corporal, e de 

captura por unidade de esforço, formam lacunas no conhecimento. Vários fatores 

contribuem para tal fato, entre eles o uso de múltiplos e isolados locais de pesca 

submarina sobre amplas áreas geográficas e a diversidade de espécies-alvo 

(Godoy et al., 2010).  

Os poucos dados existentes abordando capturas pela pesca submarina 

são na sua maioria oriundos de competições e assim de caráter tendencioso. Isso 

porque tais competições geralmente incluem regras específicas (estabelecimento 

de um tamanho mínimo de captura, número máximo de indivíduos de 

determinadas espécies, delimitação das áreas de competição, atribuição de 

pontos para as espécies e os seus tamanhos e etc), o que favorece a seleção de 

certas espécies e tamanhos (Lloret et al., 2008). Além disso, em competições 

existe sempre uma maior probabilidade de apenas os melhores praticantes serem 

amostrados (Lloret et al., 2008).  

A caça submarina, também conhecida como pesca submarina, é 

considerada como altamente seletiva, tanto em espécies como em tamanhos de 

captura (Dalzell 1996; Harper et al., 2000; Lloret et al., 2008; Costa Nunes et al., 

2012). Essa seletividade é foco de debates sobre essa modalidade de pesca onde 

os praticantes visam principalmente espécies de elevado nível trófico e de 

tamanhos avançados. Tais tendências consistem nos principais fatores que levam 

a desestruturação de populações de peixes em ambientes recifais por meio de 

efeitos "top down" (Roberts, 1995; Jennings e Kaiser, 1998).  

Peixes de elevado nível trófico, grande porte e crescimento lento, como 

muitas espécies de garoupas e badejos (Epinephelidae), possuem características 

específicas de ciclos de vida que as tornam suscetíveis à explotação, mesmo 
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quando esta explotação é de pequeno porte (Russ, 1991). Deste modo, 

comportamentos de mudança de sexo (protoginia ou protandria), razão sexual, 

maturação sexual tardia e a tendência de formar agregações reprodutivas são 

características que estão intimamente associadas ao declínio de espécies da 

família Epinephelidae, família esta que no Brasil, inclui grande lista de espécies 

ameaçadas (Bender et al., 2013; Craig et al., 2011).  

A tendência em formar agregações reprodutivas, especificamente, torna 

estas espécies-alvo fáceis para a pesca submarina e outras modalidades de 

pesca, justamente na época em que apresentam maior potencial para contribuir 

para a perpetuação do estoque (Sadovy e Domeier, 2005). Uma vez que estas 

agregações são descobertas, mergulhadores e pescadores retornam ao local dia 

após dia até que o último peixe seja capturado (Machado, 2009). 

Outro grande problema da falta de dados referentes à pesca submarina é a 

mudança no referencial ambiental, o “shifting baseline”, que descreve o resultado 

de uma mudança gradual do referencial ambiental ao longo de diferentes 

gerações (Pauly, 1995). Esse fenômeno acaba tornando pesquisadores e 

gestores cada vez mais tolerantes ao lento e contínuo desaparecimento na 

riqueza de espécies, além de inferir um ponto de referência inapropriado para 

definir medidas de reabilitação ou avaliar perdas econômicas resultantes da 

sobrepesca (Sáenz-Arroyo et al., 2005a).  

A redução de espécies maiores, alvos da pesca, ocasionada pela 

explotação sistemática das diversas formas de pesca, podem estar modificando a 

composição da captura (Pauly et al., 1998).  Ferreira e Gonçalves, (2001) relatam 

que a explotação de marimbá (Diplodus argenteus), se intensificou nos últimos 

anos na RESEXMar de Arraial do Cabo devido à baixa abundância de outras 
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espécies até então foco das pescarias. Essas mudanças na composição de 

captura são facilmente notadas principalmente em pescadores submarinos 

recreativos menos experientes que nem sequer conhecem as espécies maiores 

como, meros, garoupas e, hoje também sobre-explotadas na RESEXMar de 

Arraial do Cabo (Floeter et al., 2006). 

Visando a obtenção de maiores informações a fim de se entender os 

possíveis impactos da explotação pela pesca submarina em escalas geográficas 

mais amplas, faz-se necessário a recolha de dados de diferentes fontes. É 

importante dessa maneira a utilização de diversas fontes não convencionais de 

informação, tais como: entrevistas com pescadores (Pauly 1995), “gray literature” 

(Sáenz-Arroyo et al., 2005b), informações disponíveis de desembarques,  além de 

resultados de competição de pesca-submarina (Dayton et al., 1998; McClenachan 

2009), que apesar de tendenciosos, expressam tendências de pescadores mais 

experientes. 

Poucos trabalhos foram realizados no Brasil a fim de descrever as 

características da pesca submarina. Costa Nunes et al., (2012) trabalhando com 

fotos temporais de clubes de pesca determinaram as capturas e os locais mais 

pescados no estado da Bahia. Enquanto Pinheiro et al., (2015) trabalhando em 

dois recifes com diferentes níveis de conservação no Espirito Santo (conservado 

e sobreexplorado) observaram diferenças na seletividade e nas CPUE entre a 

pesca recreativa submarina e de linha nos diferentes recifes. Dessa forma, 

estudos adicionais são necessários para alcançar uma melhor compreensão de 

quais espécies são localmente mais afetadas pela pesca submarina e como essa 

modalidade influencia a estrutura das comunidades de peixes em ambientes 
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recifais. Da mesma forma, é importante analisar regionalmente se os mesmos 

grupos tróficos são similarmente impactados.  

Estudos ecológicos variados têm incluído em suas análises atributos 

ecológicos específicos os quais ajudam a determinar quais características podem 

ter maior predição para determinada variável. Avaliar características específicas 

das espécies selecionadas pela pesca submarina como tamanho, comportamento 

e abundância podem fornecer dados importantes sobre os efeitos das capturas 

nos diferentes grupos funcionais de peixes, bem como para a gestão dessa 

modalidade de pesca recreativa.  

Esse capítulo teve como objetivo, avaliar quais os atributos associados às 

espécies-alvo tornam elas mais vulneráveis para o pescador submarino nos 

recifes rochosos. Além disso, dados quantitativos sobre os peixes capturados 

foram relacionados com as características dos pescadores, a fim de compreender 

melhor o efeito da seletividade do pescador sobre as capturas. 

  



 31 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 A área de estudo está localizada em Arraial do Cabo (23°58' S - 

42°00' W), no estado do Rio de Janeiro, na costa sudeste do Brasil. A geografia 

da região consiste em um istmo e duas principais ilhas com a paisagem marinha 

sendo composta principalmente por costões rochosos (Fig. 2.1). Processos de 

ressurgência são frequentes na região principalmente nos períodos de verão e 

primavera por causa dos ventos dominantes e da morfologia costeira. Essa 

condição faz com que ocorra a formação de dois domínios distintos: a oeste do 

istmo é afetado pelas águas frias com temperatura média de 18°C e o lado 

oriental que comparativamente tem temperaturas mais elevadas com média anual 

de aproximadamente 23°C (Valentin 1984). 

Durante décadas, a cidade seguiu sua vocação natural como vila de 

pescadores, sendo em 1997, criada a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do 

Cabo (RESEXMar de Arraial do Cabo). Uma área onde apenas os pescadores 

tradicionais estão autorizados a explorar os recursos naturais (a primeira marinha 

desse tipo no Brasil). A RESEXMar é dividida em diferentes zonas (mergulho 

recreativo, passeio náutico, pesca artesanal e etc), existindo algumas 

regulamentações pesqueiras, mas a fiscalização é pobre, resultando em um 

cenário típico de sobreexplotação dos estoques (Bender et al., 2014). As artes de 

pesca utilizadas pelos pescadores tradicionais são de linha e anzol, rede de 

emalhar, arrasto de praia e pesca submarina de compressor (narguilé). A pesca 
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submarina na RESEXMar de Arraial do Cabo é uma atividade recreativa popular, 

normalmente praticada nos costões rochosos. A regulamentação nacional da 

pesca submarina requer uma licença de pesca, obtida a partir de um cadastro 

online, que permite para o pescador marinho, um limite diário de 15 kg por 

pescador e mais um exemplar de qualquer tamanho (MPA, 2015). Essa 

regulamentação também estipula tamanhos mínimos para apenas 37 espécies 

marinhas (MPA, 2015). No entanto, não existe fiscalização no controle sobre as 

capturas ou suas licenças em nenhuma estância, seja local ou nacional.  
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Figura 2.1. Mapa da região de Arraial do Cabo (RJ), indicando os locais onde ocorreram as 
entrevistas com os pescadores submarinos, que acessaram o local de pesca via terrestre (círculos 
pretos) e via marítima (círculos cinzas).  

 

Coleta de dados 

Para avaliar a percepção e a composição das capturas foram realizadas 

132 entrevistas, de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013. As observações foram 

feitas por mar (Figura 2.2-A) utilizando um bote inflável e acessando os 

praticantes no ato da pesca, ou por terra com entrevistas diretamente nos cais da 

pesca e nas praias quando os praticantes iriam iniciar ou terminar a pesca (Figura 

2.2-B). As entrevistas foram realizadas através da utilização de um questionário  

(Anexo 1). No total foram identificados 23 locais com profundidade variando de 1 

a 25 m onde os praticantes da pesca submarina foram entrevistados. Entre os 

pescadores submarinos, 75% acessaram os locais de pesca a partir do costão, 
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enquanto os 25% restante utilizaram pequenos barcos a motor. As entrevistas 

foram realizadas duas vezes por mês divididas em investidas por terra e por mar. 

Para cada pescador entrevistado, dados de capturas (espécies e comprimento 

total) (Figura 2.2-C); esforço de pesca (tempo gasto na pesca no momento da 

entrevista, e o tempo restante de atividade); espécies-alvo da pescaria; 

experiência (anos de prática e frequência de pesca) e referencial ambiental (se os 

alvos da pescaria aumentaram, diminuíram ou permanecem inalterados ao longo 

dos anos de pratica) foram coletados.  

Dados de pesca 

O tamanho e a abundância de cada espécie capturada foram mensurados. 

A partir dos tamanhos, os pesos das capturas foram calculados utilizando a 

relação peso-comprimento disponível através do banco de dados do FishBase 

(Froese e Pauly, 2015, http://www.fishbase.org). Foram feitas médias da captura 

por unidade de esforço de pesca (CPUE= peso da captura/pescador/horas de 

pesca). As categorias tróficas das capturas foram atribuídas a espécies seguindo 

a classificação de Ferreira et al., (2004), peixes piscívoros e carnívoros de maior 

porte foram integrados na classe macrocarnívoros (MCAR).  
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Figura 2.2. Cenários da amostragem e entrevista com pescadores submarinos na RESEXMar de 

AC. (A) Acessando os pescadores por mar, (B) diretamente na praia e (C) captura diária de um 

pescador submarino. 

  

A 

B

C 
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Foram analisados quais os atributos mais importantes poderiam explicar 

quais espécies são mais vulneráveis à captura pelos pescadores submarinos. 

Características como comprimento total máximo, comportamento de formar 

cardume, abundância relativa das espécies na área de estudo (Barbosa M.C., 

dados não publicados) e tipo de habitat (Tabela 2.1). Os dados de comprimento 

total máximo e comportamento de cardume foram obtidos a partir de Froese e 

Pauly (2015). Foram consideradas espécies que formam cardumes aquelas que 

regularmente formam grupos polarizados e coesos de 20 ou mais indivíduos (Luiz 

et al., 2015). 
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Tabela 2.1. Lista de atributos utilizados como variáveis categóricas ou numéricas nas análises de 
espécies-alvo das pescarias submarinas. 

 
Atributo 

funcional 

Categoria Unidades 

Tamanho 

máximo 

Comprimento 

corporal 

Comprimento total (cm), contínuo. 

Cardume Comportamento Índice de 1 – 2 indicando espécies solitárias ou de 

cardumes. 

Densidade na 

RESEXMar de 

Arraial do Cabo 

Densidade Media de abundância das espécies em 40 m², contínua. 

Posição na 

coluna da água 

Habitat Bentônica ou pelágica. 

 

A experiência relativa dos pescadores foi calculada a partir do produto da 

frequência anual de pesca submarina pelos anos de prática. Dessa forma 

verificou-se a relação da experiência relativa (frequência anual x anos de prática) 

de cada pescador submarino com as espécies capturadas bem como com os 

respectivos tamanhos de captura. Os anos de prática do pescador também foram 

relacionados com o referencial ambiental, nesse caso, se as capturas ao longo 

dos anos de prática aumentaram, diminuíram ou permaneceram iguais.  
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Análise de Dados 

Para investigar as diferenças entre os diferentes níveis de experiência, com as 

capturas, espécies-alvo e com os referenciais ambientais foram realizadas 

análises de múltiplas (Underwood, 1997). Regressões lineares foram utilizadas 

para investigar a relação entre os valores médios de biomassa (log), comprimento 

(log), abundância (log) e nível trófico das capturas (Harrel, 2001). Para determinar 

quais atributos das espécies explicaram melhor a composição das capturas pelos 

pescadores submarinos, foram utilizados modelos lineares mistos (Zuur et al., 

2009). 
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RESULTADOS 

 

Composição da captura 

No total 251 peixes dentre 22 famílias e incluindo 35 espécies foram 

capturados (Tabela 2.2). Dentre o total de espécies seis eram de hábitos 

pelágicos e 29 bentônicos, totalizando uma captura de 175,11kg (ex. anexo 1 

Figuras 4.3 e 4.4). As capturas ainda incluíram uma espécie de cefalópode 

(Octopus vulgaris).  

A subfamília Scarinae foi a mais capturada com 47 indivíduos e também a 

que mais contribuiu em termos de biomassa com 19% da captura total (Tabela 

1.2). A espécie que mais contribuiu em biomassa foi o macrocarnívoro (MCAR) 

Mycteroperca acutirostris (badejo mira) seguido por duas espécies herbívoras 

(HERB), Sparisoma axillare e S. frondosum (budiões e peixes-papagaio) (Tabela 

2.2).  

Em termos de grupos tróficos, o grupo mais abundante nas capturas foram 

os comedores de invertebrados móveis (MIF), seguido pelos MCAR e HERB com 

86, 82 e 72 peixes capturados, respectivamente (Figura 2.3-A). No entanto, em 

termos de biomassa, a principal componente da captura foi composta por MCAR, 

seguido pelos HERB e MIF com 43%, 32% e 22% do total capturado, 

respectivamente (Figura 2.3-B). 

A maior parte das espécies capturadas pela pesca submarina em Arraial do 

Cabo tiveram o tamanho médio abaixo do registrado para a primeira maturação. 

Os comprimentos totais variaram de 11 cm para Chaetodon striatus a 115 cm 
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para Gymnothorax moringa, embora as espécies com tamanho médio < 40 cm 

formaram a maior parte das capturas (84,1%) (Figura 2.4). Algumas exceções 

incluíram, além de G. moringa, as espécies Anisotremus surinamensis, Narcine 

brasiliensis, Mycteroperca  acutirostris, Euthynnus alletteratus e 

Centropomus parallelus, com tamanho médio de 115, 50, 46, 42, 41 e 40 cm 

respectivamente. A CPUE (kg/pescador/hora de pesca) variou entre 0 e 6,4 com 

um valor médio de 0,98±1,1. 
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Tabela 2.2. Lista de espécies capturadas pela pesca submarina na RESEXMar de Arraial do 
Cabo, incluindo: grupo trófico; número de indivíduos capturados (N); tamanho médio (TM ± DP); 
peso total (PT) e % de peso na captura total (% PT). 

 
Família Espécie Nome popular Grupo trófico* N TM ± DP (cm) PT (kg) % PT 

Serranidae Mycteroperca acutirostris Badejo mira MCAR 17 41.9 ± 11.7 23.19 13.24% 

Labridae Sparisoma axillare Budião batata HERB 27 33 ± 8.7 22.6 12.91% 

Labridae Sparisoma frondosum 
Peixe 

papagaio 
HERB 18 29.1 ± 7 17.71 10.11% 

Carangidae Seriola dumerili Olho de boi MCAR 19 32.4 ± 9.5 16.37 9.35% 

Scombridae Euthynnus alletteratus Bonito listrado MCAR 10 40.6 ± 8.1 11.56 6.60% 

Carangidae Trachinotus falcatus Pampo MIF 8 35.9 ± 7.6 10.63 6.07% 

Mugilidae Mugil spp Tainha OMN 12 32.2 ± 15.5 10.27 5.86% 

Serranidae Epinephelus marginatus 
Garoupa 

verdadeira 
MCAR 15 34 ± 5.4 8.66 4.94% 

Priacanthidae Priacanthus arenatus Olho de cão MIF 30 25.1 ± 6.2 8.57 4.90% 

Holocentridae Holocentrus adscensionis Jaguariça MIF 28 22.9 ± 5.8 7.92 4.52% 

Muraenidae Gymnothorax moringa 
Moreia 

pintada 
MCAR 2 115 7.5 4.28% 

Haemulidae Anisotremus virginicus Salema MIF 7 26.1 ± 10.9 4.97 2.84% 

Kyphosidae Kyphosus spp Piranjica HERB 9 27.1 ± 7.6 4.51 2.57% 

Carangidae Seriola rivoliana Olho de boi MCAR 7 32.3 ± 5.1 4.27 2.44% 

Haemulidae Anisotremus surinamensis 
Sargo de 

beiço 
MIF 1 50 3.03 1.73% 

Monacanthidae Aluterus monoceros Peroá raquete MIF 3 31.8 ± 18.4 2.8 1.60% 

Narcinidae Narcine brasiliensis Treme-treme MCAR 3 46 ± 10.8 2.66 1.52% 

Sparidae Diplodus argenteus Marimbá OMN 6 20.5 ± 4.8 2.2 1.25% 

Acanthuridae Acanthurus chirurgus Cirurgião HERB 5 24.6 ± 4.7 1.8 1.03% 

Centropomidae Centropomus parallelus Robalo peva MCAR 1 40 0.66 0.38% 

Carangidae Caranx crysos Xerelete MCAR 2 27 0.58 0.33% 

Carangidae Caranx lugubris Xaréu preto MCAR 1 32.5 0.49 0.28% 

Sparidae Archosargus rhomboidalis 
Sargo de 

dente 
OMN 1 22 0.43 0.24% 

Labridae Halichoeres brasiliensis Sabonte MIF 1 26.6 0.32 0.18% 

Carangidae Seriola lalandi Olho de boi MCAR 3 17.1 ±2.3 0.24 0.14% 

Acanthuridae Acanthurus coeruleus Cirurgião azul HERB 1 19 0.21 0.12% 

Dactylopteridae Dactylopterus volitans 
Coió/falso 

voador 
MIF 3 18.7 ± 3.1 0.2B  0.12% 

Haemulidae Orthopristis ruber Cocoroca  MIF 1 24.4  0.19 0.11% 

Monacanthidae Stephanolepis hispidus Peixe porco OMN 3 14.2 ±3.7 0.17 0.10% 

Labridae Sparisoma radians 
Peixe 

papagaio 
HERB 2 14  0.11 0.06% 

Mullidae Pseudupeneus maculatus Trilha MIF 1 15 0.08 0.04% 

Lutjanidae Lutjanus jocu Dentão/Cióba MCAR 1 15 0.07 0.04% 

Gerreidae Diapterus rhombeus Carapeba MIF 1 13.3 0.06 0.03% 

Sparidae Pagrus pagrus Pargo MIF 1 15 0.05 0.03% 

Chaetodontidae Chaetodon striatus Borboleta SIF 1 10 0.04 0.02% 

TOTAL: 21 35  
 

251 32.5±26.9 175.11 100% 

* MCAR: Macrocarnivoros; MIF: comedores de invertebrados móveis; HERB: Herbívoros e SIF: Comedores 

de invertebrados sésseis. 
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Figura 2.3. Grupos tróficos de peixes, representados em abundância (A) e em peso total (B), das 

captura totais da pesca submarina na RESEXMar de Arraial do Cabo. MCAR: Macrocarnivores; 

MIF: comedores de invertebrados móveis; HERB: Herbívoros e SIF: Comedores de invertebrados 

sésseis. 
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Figura 2.4. Relação dos tamanhos das espécies de peixes mais capturadas pela pesca submarina na RESEXMar de Arraial do Cabo. 
Tamanho médio de captura (azul) e o respectivo tamanho máximo (cinza)(Froese e Pauly, 2015) e o tamanho de primeira maturação 
registrados na literatura (vermelho). Os números correspondem à literatura do respectivo tamanho de primeira maturação: 1-IUCN (2001); 2- 
David,  et al.,(2005); 3- Froese e Pauly, (2015); 4 – Yamaguchi  et al., (2011); 5 – Oliveira M.R., (2010); 6 – Veras, (2008); 7 – Guzman, et al., 

(1994).
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Analise dos atributos 

Os atributos ecológicos que mais explicaram as espécies de peixes 

dominantes como alvos preferenciais da pesca submarina recreativa foram 

tamanho corporal, comportamento de formar cardumes e o tipo de habitat (Tabela 

2.3).  

 
Tabela 2.3. Seleção de modelos para a relação entre os atributos das espécies de peixes e a 
probabilidade de serem alvos de caçadores submarinos em Arraial do Cabo, foi realizada pela 
remoção de variáveis preditoras não significativas, uma de cada vez. O modelo selecionado 
(apenas as variáveis significativas foram retidas) é indicado em negrito. O valor de p mostrado em 
cada linha refere-se à significância para a retenção da variável (sublinhado) se excluído. AIC: 
Critério de Informação de Akaike.  Valor-p: probabilidade. 

 
Variáveis 
 

Modelo AIC com variável 
sublinhada excluída 

valor- p  de 
retenção 

Modelos 

Modelo completo 
 

111.91 
 

Tamanho corporal + Cardume + Habitat + Densidade  110.44 0.259 
Tamanho corporal + Cardume + Habitat 120.80 <0.001 
Tamanho corporal + Cardume + Habitat 118.72 0.001 
Tamanho corporal + Cardume + Habitat 121.62 <0.001 

 

 

O tipo de habitat foi o preditor mais importante dos peixes alvos da pesca 

submarina, respondendo por mais de 37% da variância, seguido pelo tamanho 

corporal (36,1%) e pelo comportamento de formar cardumes (26,5%) que foram 

estimados por efeitos independentes (Tabela 2.4).  
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Tabela 2.4. Parâmetros estimados do modelo final para a relação entre os atributos das espécies 
e a probabilidade de serem alvos preferenciais de caçadores submarinos em Arraial do Cabo, 
como variável resposta. Mostrando os coeficientes estimados das variáveis preditoras (C.E.), erro 
padrão (e.p.), valor de distribuição normal (valor-z), probabilidade (valor-p) e efeito independente 
(EI) para cada variável explicativa (%) sobre a variável resposta, calculado por partição 
hierárquica. O coeficiente em negrito indica que o valor-p é significativo (p <0,05). Os níveis de 
referência para essa regressão foram definidos como "não" para a variável comportamento de 
cardume e como “pelágico" para a variável tipo de habitat. 
 

Variável C.E. e.p. valor -z p EI (%) 

Interceptação -3.212 1.833 -1.752 0.079  
Tamanho corporal 1.153 0.346 3.333 <0.001 36.09 
Cardume 1.573 0.504 3.120 0.001 26.54 
Habitat -3.077 1.122 -2.741 0.006 37.54 

 

A probabilidade de uma espécie ser alvo da pesca submarina em função 

do tamanho foi maior para os peixes que têm habitat pelágico e formam cardumes 

(Figura 2.5). 

 

Figura 2.5. Gráfico indicando a probabilidade das espécies serem alvos da caça submarina na 
RESEXMar de arraial do Cabo, em função dos atributos das espécies. Linhas diferentes 
representam os efeitos das variáveis Formação de Cardume e Tipo de Habitat: espécies pelágicas 
que formam cardumes (tracejada), espécies pelágicas que não formam cardumes (contínua), 
espécies não pelágicas e que formam cardumes (tracejada e pontuada), espécies não pelágicas e 
que não formam cardumes (pontuada). 
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 Experiência do pescador submarino 

Todos os pescadores entrevistados tinham idade entre 15-62 anos, e 

média de 34 anos (9,6± DP). Os anos de prática da atividade variaram entre 1 a 

44 anos, com média de 10 anos (± 10,2). A frequência anual de prática da 

atividade esteve entre 1 e 240 dias por ano, com média de 38,7 (± 49,2). A 

experiência relativa (frequência anual x anos de prática) variou entre 1 a 4400 

mergulhos na prática da pesca submarina, com uma média de 422,4 (± 843,4). 

Apenas 18% dos pescadores entrevistados eram moradores de Arraial do Cabo.  

A experiência relativa média na prática da pesca submarina mostrou 

diferença significativa (p <0,05) em relação aos grupos tróficos tanto nos 

capturados como nos alvos (Figura 2.6). Os pescadores mais experientes 

selecionaram como alvos preferenciais os MCAR, enquanto os menos 

experientes tiveram menor seletividade entre os grupos tróficos (Figura 2.6-A). A 

relação entre a experiência relativa média e os grupos tróficos capturados, 

mostrou tendências similares, com diferenças significativas (p <0,05) entre os 

diferentes grupos tróficos capturados, sendo os MCAR os mais capturados pelos 

pescadores mais experientes (Figura 2.6-B).  
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Figura 2.6. Relação de experiência relativa média dos pescadores submarinos com os alvos da 
pesca (A) e com a captura (B), em termos de grupos tróficos. Letras diferentes indicam diferenças 
significativas entre os grupos tróficos (Tukey’s p<0,05). MCAR: Macrocarnivores; MIF: comedores 
de invertebrados móveis e HERB: Herbívoros. 
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A experiência relativa média apareceu como variável preditiva significativa 

(p<0,0001) para comprimento e peso médio dos peixes capturados (Figura 2.7).  

 

Figura. 2.7. Relação dos indicadores de captura (ex. Peso*, abundância, nível trófico e 

comprimento médio*) com a experiência relativa dos praticantes de pesca submarina na 

RESEXMar de Arraial do Cabo. Os indicadores peso e abundância foram logaritimizados.*(p 

<0,001) 

 

Quando perguntado aos praticantes sobre os peixes alvo da pesca 

submarina estarem sobreexplotados ou não, os mais experientes, indicaram 

maior reconhecimento sobre os estoques estarem sobreexplotados (p <0,05) 

(Figura 2.8). Dos pescadores entrevistados 79,1%, com experiência média de 

12,8 anos (±11,3) relataram que os estoques de peixes alvo da pesca submarina 

diminuiu, enquanto 18,9% com uma experiência média de 5,3 anos (±6) 

R²=0,1488 R²=0,0059 

R²= -0,0011 

 
R²=0,1731 
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acreditavam que os estoques permaneciam inalterados. Apenas 2% dos 

pescadores com experiência média de três anos indicaram aumento nas capturas 

ao longo do tempo. 
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Figura 2.8. Relação do referencial (anos de prática) dos pescadores submarinos com a percepção 

dos peixes alvo (p <0,001). Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as percepções 

dos pescadores (Tukey’s p<0,05). 
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DISCUSSÃO 

 

Nos dados coletados dentro dos limites da RESEXMar de Arraial do Cabo 

foram observadas várias espécies sendo capturadas abaixo do tamanho de 

primeira maturação. O tamanho médio dos peixes sendo capturados muito abaixo 

do tamanho máximo consiste em um claro indicador de que estes recursos já 

estão sendo sobrepescados (Pauly e Froese, 2012). 

Nas capturas também foram observadas uma grande proporção de 

espécies herbívoras e macrocarnívoras. A ausência de alguns grupos tróficos em 

ambientes recifais pode levar a graves consequências negativas sobre os papéis 

funcionais e fluxo de energia (Mumby et al., 2006). A relação predador-presa é 

muito importante para o equilíbrio ecológico dessas comunidades e a remoção de 

peixes predadores (efeito top down), pode afetar a estrutura da comunidade 

recifal (Floeter et al., 2006).  

Em trabalho recente na região de Abrolhos no nordeste brasileiro, foi 

constatado que devido ao colapso dos recursos tradicionais, como serranídeos e 

lutjanídeos, a pesca de peixes-papagaio (Scarinae e Sparisomatinae) aumentou 

significativamente (Francini-Filho e Moura, 2008). O esgotamento dos peixes 

herbívoros pode reduzir o pastejo sobre as algas e contribuir para uma mudança 

de fase diferente do original, dominado por corais (Hughes, 1994; McClanahan et 

al., 2011).  

A sobrepesca é considerada hoje o principal impacto antropogênico pela 

perda de biodiversidade em ambientes marinhos (Jackson et al., 1998; Bellwood 

et al., 2004). O conhecimento atual sobre a dinâmica e o ciclo de vida dos peixes 
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torna cada vez mais evidente que estes também possuem grande vulnerabilidade 

a extinção dependendo do esforço de explotação (Dulvy et al., 2003).  

A pesca submarina como qualquer outra atividade de pesca apresenta 

seletividade nas capturas (Dalzell 1996; Harper et al., 2000; Lloret et al., 2008; 

Costa Nunes et al., 2012), porém o nível de seletividade é comparativamente 

maior visto que o petrecho de pesca é manipulado diretamente pelo praticante, o 

qual pode determinar instantaneamente a espécie, individuo ou tamanho destes 

nas capturas (Coll et al., 2004). Tal nível de seletividade a primeira vista pode 

levar ao entendimento de que tal atividade pode ser menos impactante do que 

outras modalidades de pesca menos seletivas, tal afirmativa é geralmente 

sustentada pelos praticantes da pesca submarina. Tais comparações, no entanto 

são leigas na sua origem, visto que cada petrecho de pesca claramente tem 

efeitos sobre a dinâmica das populações exploradas, variando tal impacto de 

acordo com o esforço. 

A pesca submarina recreativa, mesmo sem fins lucrativos, visa espécies 

mais valorizadas pela pesca comercial e indivíduos de maiores tamanhos como 

presas preferenciais (Dalzell, 1996). Sabe-se que a prática da pesca submarina é 

especialmente efetiva na captura de famílias de peixes de níveis tróficos mais 

elevados (Serranidae, Lutjanidae, Carangidae). Da mesma maneira, a 

seletividade tende a ser sobre exemplares de maior tamanho (Lincoln Smith et al., 

1989; Lloret et al., 2008). Em comparação com fêmeas maduras de menor 

tamanho, fêmeas de maior tamanho possuem maior potencial de fecundidade, 

produzindo maior quantidade de ovos, além de ovos maiores e mais resistentes 

(Palumbi, 2004; Birkeland e Dayton, 2005; Hixon et al., 2014). Dessa forma, 
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produzem larvas de rápido crescimento e que resistem a maiores períodos de 

escassez alimentar (Hixon et al., 2014).  

A Pesca sobre os exemplares de tamanhos maiores no caso de espécies 

protogínicas ou protândricas, que possuem nível de sex ratio, como garoupas, 

badejos e caranhas (ex. Epinephilidae, Lutjanidae), pode significar impacto 

profundo na população reprodutora (Hixon e Conover, 2007). Tal fato garante 

que, dependendo do tamanho da população, mesmo em um curto tempo de 

esforço de pesca, as unidades populacionais na região podem chegar ao status 

de depauperadas e desencadear o processo de pesca sobre os indivíduos cada 

vez menores ou sobre outras espécies (Pauly et al., 1998).  

Apesar das limitações associados ao presente estudo, tais como as 

dificuldades em estimar uma captura anual, os resultados confirmam a pressão 

que a pesca submarina exerce sobre as espécies de peixes recifais, 

particularmente as que possuem características que as tornam mais vulneráveis 

(ex. hermafroditismo sequencial e crescimento lento).  Levando-se em conta a 

média da CPUE dos pescadores submarinos entrevistados e o esforço anual, 

estima-se que os 132 pescadores submarinos entrevistados seriam capazes de 

extrair cerca de 12,8 toneladas anualmente em Arraial do Cabo. Esses valores 

são menores que os encontrados em outro trabalho realizado com a pesca 

submarina recreativa no Mar Mediterrâneo (Lloret et al., 2008), onde foi estimado 

que 64 pescadores submarinos capturam anualmente o equivalente a 19 

toneladas de pescado. Essa diferença pode estar relacionada com a experiência 

dos pescadores investigados e com o nível de sobrepesca dos estoques nas 

diferentes regiões. 
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Dos atributos biológicos capazes de prever quais espécies são mais ou 

menos suscetíveis a serem alvos da pesca submarina, o habitat pelágico mostrou 

ser o principal atributo. Esse resultado corrobora outro trabalho onde foram 

verificados que peixes pelágicos são os principais alvos da pesca submarina em 

duas regiões da África do Sul (Mann et al., 1997).  

O segundo atributo que mais contribuiu para que as espécies fossem mais 

visadas pelos pescadores submarinos foi o tamanho corporal final que a espécie 

pode atingir. Este atributo também pode estar associado aos peixes maiores 

ocuparem geralmente os níveis tróficos superiores (macrocarnívoros), possuírem 

tradicionalmente a carne mais valorizada, pela pesca comercial e 

consequentemente pelo consumidor. Isto é importante porque a remoção seletiva 

dos indivíduos maiores contribui na dificuldade que algumas populações de 

peixes têm em se recuperar (Hixon et al., 2014; Birkeland e Dayton, 2005; 

Coleman et al., 2004), devido a indivíduos maiores geralmente protogínicos, 

possuírem maior fecundidade (Hixon et al., 2014). Bender, et al., (2013), 

demostram que peixes de grande porte são desproporcionalmente mais 

ameaçados que outras categorias de tamanho corporal, sendo estes também os 

que compõem o maior número dentre categorias de ameaçadas no Brasil. Peixes 

maiores são sobrepescados e tendem a sofrer maiores quedas nas populações 

que peixes menores (Dulvy et al., 2000; Stevens, 2000).  

O terceiro atributo que mais contribuiu, para os peixes serem mais 

capturados pela pesca submarina, foi o comportamento de formar cardumes. Este 

atributo pode ser associado a maior facilidade dessas espécies em serem 

capturadas. Isso pode ser explicado pela grande quantidade de peixes, a captura 

seria mais facilitada. Aspectos comportamentais de peixes, tais como formação 
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de cardumes e de agregações reprodutivas, são tradicionalmente explorados pela 

pesca para aumentar o sucesso nas capturas (Januchowski-Hartley et al., 2012).  

É importante ressaltar que cada região possui diferentes espécies-alvo, no 

entanto, isso se deve às diferenças locais como a abundância das diferentes 

espécies (Costa Nunes et al., 2012).  

Foi demostrado no presente estudo uma relação direta, entre a experiência 

do pescador e a composição das capturas, onde os pescadores mais experientes 

capturaram peixes maiores. Apesar desse resultado, a abundância dos peixes 

capturados e o nível trófico não podem ser exclusivamente associados à 

experiência. Isso se deve ao fato dos pescadores menos experientes também 

serem menos seletivos e capturarem grandes quantidades de peixes, 

principalmente os mais abundantes no recife, como os comedores de 

invertebrados móveis. A abundância e a composição das espécies capturadas 

são suscetíveis a variações entre os pescadores em função da sua experiência e 

dos habitats utilizados (Lincoln Smith et al., 1989). Como a pratica da pesca 

submarina emprega esforço sobre ampla área (ex. ativamente nadando), existe 

maior capacidade de seleção dos peixes seja por tamanho ou por espécie 

(McClanahan e Mangi, 2004).  

A densidade de algumas espécies no recife pode fazer os pescadores 

reduzirem a seletividade e manterem uma alta abundância nas capturas (Lincoln 

Smith et al., 1989). Pinheiro e Joyeux (2015), trabalhando com a pesca recreativa 

em dois recifes brasileiros (preservado e sobreexplorado) verificaram o alvo das 

capturas mudar para multi-específico, diminuindo a seletividade nos ambientes 

sobreexplorados, no entanto mesmo em recifes sobreexplorados a pesca 

recreativa ainda removeu peixes menos abundantes e de elevados níveis tróficos.  
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Esta análise comparativa entre pescadores, menos e mais experientes, 

mostrou que é difícil generalizar características como, seletividade e os impactos 

biológicos da pesca submarina. Devido a diferentes níveis de experiência 

implicarem diferentes níveis de impacto ambiental. Embora os pescadores 

submarinos muitas vezes prezem que este método de pesca é extremamente 

seletivo, eles ignoram o início de suas atividades quando a seletividade era menor 

assim como o impacto ambiental era maior.  

O fato da maioria dos pescadores submarinos que possuem mais anos de 

prática na atividade, reconhecerem que os estoques de peixes alvo reduziram em 

comparação aos pescadores mais novos, pode ser tomado como evidência de 

que o referencial ambiental está mudando. Esse fenômeno vem sendo relatado 

em outras regiões do mundo (Bunce et al., 2008; McClenachan 2009; Pinnegar e 

Engelhard, 2008). Essa percepção ocorre, devido os pescadores formarem suas 

referências ambientais com base em suas próprias experiências pessoais 

(Pauly,1995).  

Como pescadores submarinos iniciantes começaram a pescar quando os 

estoques já estavam muito depauperados, eles assumiram que algumas 

espécies, são naturalmente raras na região. As mudanças ambientais e a falta de 

referências para os ecossistemas marinhos têm implicações profundas em nossas 

percepções sobre o que é um ambiente natural (Knowlton e Jackson, 2008; Lotze 

e Worm, 2009).  Com a mudança de gerações, as percepções das referências 

ambientais ficam cada vez mais deslocadas, atrapalhando assim a gestão 

pesqueira (Bender et al., 2014). 

Esse estudo mostrou que algumas populações de peixes podem ser mais 

afetadas do que outras, de acordo com os atributos específicos e os níveis de 
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experiência dos pescadores submarinos. A pesca submarina permite selecionar a 

captura, mas cabe ao pescador exercer a seletividade. Se o pescador submarino 

não for seletivo, a pesca submarina também não será. Para minimizar os efeitos 

da pesca submarina em espécies-alvo e reforçar a proteção dos peixes 

funcionalmente importantes (herbívoros e macrocarnívoros), recomendamos que 

os gestores da pesca controlem as capturas. Embora existam leis de gestão, tais 

como tamanho mínimo e limites diários de captura, tais regramentos raramente 

são fiscalizadas. Além disso, não há atualmente nenhum regulamento para o 

comércio de arbaletes; acreditamos que o ajuste do comércio de arbaletes e o 

aumento da fiscalização podem reduzir os impactos da pesca submarina 

recreativa. 
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Capítulo 2 

 

ESFORÇO E COMPOSIÇÃO DAS CAPTURAS DA PESCA DE LINHA 

RECREATIVA EM ARRAIAL DO CABO 

 

INTRODUÇÃO 

 A pesca recreativa ou amadora é uma das atividades costeiras de lazer 

mais populares do mundo (Lloret et al., 2008). Embora essa atividade não envolva 

o comércio das capturas, gera-se renda direta e indireta nas regiões onde é 

praticada (Cooke e Cowx, 2006). A pesca recreativa e comercial são 

conceitualmente distintas, mas compartilham muitas características em comum, 

incluindo o potencial para degradar ambientes, conduzir mudanças evolutivas 

devido ao processo seletivo da pesca, geração de resíduos e potencial para 

causar colapso de unidades populacionais (Cooke e Cowx, 2004; Morales-Nin et 

al., 2005). Cooke e Cowx (2004), com base em dados da pesca recreativa do 

Canadá, estimaram que esse tipo de pesca colabora com 12% do total da captura 

global de peixes.  

Além da sobrepesca, a pesca de linha recreativa pode apresentar outros 

impactos pouco conhecidos como a introdução de espécies exóticas, utilizadas 

como isca viva (Font e Lloret, 2014) e a perda de petrechos de pesca (ex. linhas, 

anzóis e chumbadas) que continuam causando danos no ecossistema marinho 

(Creed e Amado Filho, 1999; Rattner et al., 2008, Lloret et al., 2014).  

No Brasil, a pesca recreativa vem crescendo rapidamente, devido a 

extensa costa e diversos ambientes aquáticos continentais (Barcellini et al., 2013). 

No entanto, dados sobre a pesca recreativa no país ainda são incipientes, e há 
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poucos estudos publicados sobre este tema (Freitas et al., 2008; Schork et al., 

2010; Barcellini et al., 2013).  

Entre as diferentes modalidades de pesca recreativa, a pesca de linha é a 

mais comum, podendo ser dividida em pesca embarcada, quando os pescadores 

utilizam barco próprio ou alugam serviços especializados, e pesca desembarcada, 

quando ocorrem em costões rochosos, molhes, cais e praias. Em 2009, 94,1% 

das licenças emitidas pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) para pesca 

recreativa foram para as pescas de linha (Freire et al., 2012). A regulamentação 

atual da pesca recreativa requer uma licença tipo A para pesca de linha 

desembarcada e do tipo B para pesca de linha embarcada. Ambas podem ser 

obtidas a partir de um cadastro online, sendo que a licença permite um o limite de 

captura e de transporte de pescado por pescador de 10 kg mais um exemplar 

para águas continentais e estuarinas e de 15 kg mais um exemplar para águas 

marinhas (MPA, 2015). 

 Apesar de existir o credenciamento, grande parte dos pescadores 

recreativos não são licenciados (Freire et al., 2012) e desconhecem as diferentes 

espécies de peixes que ocorrem na região, bem como os tamanhos mínimos de 

captura das espécies que já possuem normativas na legislação brasileira (Freire 

et al., 2012). Por conta dessa falta de conhecimento, muitos peixes já 

sobrepescados, com status de ameaçados na lista vermelha da UICN (União 

Internacional para a Conservação da Natureza) e nas Instruções Normativas – 

MMA n°05 – 2004 e MMA 445 - 2014. Estes são continuamente pescados e em 

muitos casos, capturados com medidas abaixo do tamanho de primeira 

maturação. 
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O Município de Arraial do Cabo é reconhecido como um dos núcleos 

pesqueiros mais tradicionais do Estado do Rio de Janeiro (Britto, 1999). Por conta 

dessa tradicional vocação pesqueira e das belezas naturais da região, um 

elevado número de turistas visita o munícipio para a pratica da pesca recreativa. 

A pesca de linha desembarcada que ocorre ao longo dos extensos costões do 

munícipio é a mais comum. Apesar disso, essa modalidade de pesca nunca foi 

caracterizada, em termos de usuários e de recursos pesqueiros explorados. A 

modalidade de pesca de linha recreativa embarcada em Arraial do Cabo é uma 

atividade recente que se desenvolveu principalmente nos últimos 10 anos (CELF 

comunicação pessoal). Antes limitada a poucos barcos particulares, essa 

modalidade de pesca se expandiu para as áreas adjacentes à costa, através de 

embarcações que oferecem esse tipo de turismo, possibilitando um incremento 

considerável nas capturas ocasionadas pelos pescadores recreativos. O 

crescente número de barcos e de interessados nesse tipo de modalidade torna 

necessário, um estudo que verifique o real impacto dessa atividade. 

Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi investigar a pressão da pesca 

de linha recreativa embarcada e desembarcada sobre as comunidades de peixes 

na Reserva Extrativista Marinha - RESEXMar de Arraial do Cabo. Através de 

dados quantitativos das capturas e das características dessas duas diferentes 

modalidades de pesca, é possível compreender melhor o efeito de cada 

modalidade de pesca de linha recreativa sobre as populações de peixes da 

região. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Área de estudo 

O Município de Arraial do Cabo (Figura 3.1) possui a pesca como uma 

atividade de grande importância social e cultural. Processos de ressurgência são 

frequentes na região principalmente nos períodos de verão e primavera por causa 

dos ventos dominantes e da morfologia costeira (Valentin 1984). Em 1997, foi 

criada a RESEXMar de Arraial do Cabo, uma unidade de conservação de uso 

sustentável, onde os recursos naturais são exclusivamente explorados  pela 

comunidade tradicional, por meio de diversas modalidades de pesca artesanal.  

 

Figura 3.1. Mapa da região de Arraial do Cabo e Cabo Frio (RJ), indicando as áreas amostradas 
na pesca de linha embarcada (círculos pretos) e desembarcada (círculos cinzas). 
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A pesca de linha recreativa ocorre principalmente nos costões e nas praias 

do município. Nos últimos anos, muitos barcos que só trabalhavam no turismo de 

passeio náutico passaram a oferecer o serviço de pesca embarcada, atualmente 

cerca de 90 barcos possuem permissão para oferecer esse tipo de serviço. Estes 

barcos levam os pescadores para diferentes locais da RESEXMar de Arraial do 

Cabo, inclusive para as ilhas do município vizinho, Cabo Frio, que fazem parte da 

Área de Preservação Ambiental do Pau Brasil (APAPBR). Esse serviço é mais 

intenso principalmente na baixa temporada quando o volume de turistas na cidade 

para passeios náuticos é menor (CELF comunicação pessoal). 

 

Coleta de Dados 

Os dados referentes à pesca de linha embarcada (PLE) foram coletados de 

março 2013 a maio de 2014. Para a pesca de linha desembarcada (PLD) as 

coletas de dados ocorreram entre agosto de 2014 e maio de 2015. No 

acompanhamento da PLE, foram realizados 21 embarques para monitorar esse 

tipo de atividade, bem como os peixes capturados (ex. anexo 2 Figuras 4.1 e 4.2), 

totalizando 231 horas de monitoramento, em 13 diferentes embarcações que 

prestam esse tipo de serviço na RESEXMar de Arraial do Cabo (Figura 3.2). Cada 

barco levou em média 10 pescadores recreativos a bordo, que passavam em 

média 11 horas navegando e pescando, em diferentes locais de fundos arenosos 

e rochosos.  
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Figura 3.2. Barco que oferece o turismo de pesca de linha embarcada dentro da RESEXMar de 
Arraial do Cabo (RJ). 

 
 

No acompanhamento da PLD foram realizadas entrevistas com 104 

pescadores recreativos que tiveram suas respectivas capturas descritas (ex. 

anexo 2 Figuras 4.5), embora muitos pescadores não tivessem nenhuma captura 

até o momento da entrevista. Foram identificados cinco principais locais de pesca 

com profundidade entre 1 e 18m. As entrevistas ocorreram através de buscas 

pelos costões rochosos, molhes e cais da RESEXMar de Arraial do Cabo (Figura 

3.3). Para as duas modalidades de pesca de linha foram registradas as espécies 

capturadas bem como seus respectivos tamanhos de captura, peixes alvo da 

pescaria, tempo total de atividade e a quantidade de petrechos perdidos (anzóis e 

chumbadas). 
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Figura 3.3. Pescadores de linha desembarcada em molhe da Praia do Pontal localizado dentro da 
RESEXMar de Arraial do Cabo (RJ). 

 

 

Dados observados 

O tamanho médio dos peixes capturados foi mensurado, a partir do 

comprimento total, com o auxílio de um ictiômetro (mm). A partir dos tamanhos, 

os pesos das capturas foram calculados utilizando a relação peso-comprimento 

disponível através do banco de dados FishBase (Froese e Pauly, 2015). As 

categorias tróficas das capturas foram atribuídas às espécies seguindo a 

classificação de Ferreira et al., (2004). As capturas por unidade de esforço 

(CPUE) das diferentes modalidades de pesca de linha foram verificadas a partir 

do peso (CPUEp =  peso da captura / pescador /horas de pesca) e também pela 

quantidade de peixes capturados (CPUEn = abundância da pesca/ pescador 

/horas de pesca). Os petrechos de pesca perdidos também foram quantificados 

para cada modalidade. A CPUE e a quantidade de petrechos de pesca perdidos 
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foram comparados entre as diferentes modalidades através do Teste t (Zar, 

1999). 

 

RESULTADOS 

 

Composição da captura: 

A PLE capturou 3607 peixes compostos por 49 espécies (Tabela 3.1), 

sendo que 60% da captura total foi formada apenas por duas espécies, 

Priacanthus arenatus e Pagrus pagrus (38,5% e 21,8% respectivamente; Figura 

3.4-A). Essas duas espécies formaram 55,8% da biomassa total capturada, que 

foi de 809,56 kg.  

Na PLD foram capturados 125 indivíduos, compostos por 24 espécies de 

peixes e um cefalópode - Doryteuthis plei (Tabela 3.2).  Do total de espécies 

capturadas pela PLD, 45,6% foram formadas por duas espécies, Caranx crysos e 

Eucinostomus melanopterus que contribuíram com 28% e 17.6%, 

respectivamente na abundância das capturas (Figura 3.4-B). As capturas da PLD 

tiveram uma biomassa total 15,1 kg sendo que 56,6% da biomassa capturada foi 

formada por três espécies, Caranx crysos, Diplodus argenteus e Pagrus pagrus, 

com 28,7%, 16,2% e 11,8% respectivamente. 
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Figura 3.4. Porcentagem comparativa (n) do total capturado pela pesca embarcada (A) e 
desembarcada (B), na RESEXMar de Arraial do Cabo. 

 

 

O tamanho de captura variou entre 5 cm (Haemulon aurolineatum) a 100 

cm (Gymnothorax moringa). A média de tamanho de captura (± DP) foi de 26± 

12,3 cm para a PLE e de 17,5± 5,4 cm para PLD. A maior parte das médias de 

tamanho de captura estão acima do tamanho de primeira maturação, sendo que 

para P. arenatus e P. pagrus, que formaram a maior parte das capturas, estes se 

encontram com tamanho médio abaixo do tamanho de primeira maturação 

(Tabela 3.3).  
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Tabela 3.1. Lista de espécies de peixes capturadas pela pesca de linha embarcada na RESEXMar 
de Arraial do Cabo, incluindo: grupo trófico; número de indivíduos capturados (N); comprimento 
médio e desvio-padrão (TM ± DP), peso na captura total (PT) e abundância relativa (AR). 
 

Família Espécie Nome popular 
Grupo 
Trófico 

N CM (cm) PT (kg) 
AR 
(%) 

BALISTIDAE 
Balistes capriscus Cangulo branco MIF 114 26,6±4 62,5 3,16 

Balistes vetula Cangulo rei MIF 1 32±0 0,8 0,03 

BELONIDAE Ablennes hians Agulha PISC 2 79±0 1,4 0,06 

BOTHIDAE Bothus ocellatus Linguado CARN 2 22±4,2 0,4 0,06 

CARANGIDAE 

Alectis ciliaris Galo CARN 1 25±0 0,0 0,03 

Caranx crysos Xerelete PISC 148 25±2,5 35,6 4,10 

Parona signata Pampo solteiro PISC 1 32±0 0,0 0,03 

CLUPEIDAE Harengula jaguana Sardinha cascuda PLANC 1 29±0 0,6 0,03 

DACTYLOPTERIDAE Dactylopterus volitans Coió/falso Voador MIF 13 20,7±2,4 1,4 0,36 

FISTULARIDAE Fistularia tabacaria Peixe trombeta PISC 1 80±0 0,4 0,03 

GEMPYLIDAE Thyrsitops lepidopoides lanceta PISC 17 30±3,9 2,3 0,47 

GERREIDAE Diapterus rhombeus carapeba OMN 2 24±1,4 0,7 0,06 

HAEMULIDAE 

Anisotremus surinamensis Sargo de beiço MIF 1 25±0 0,0 0,03 

Haemulon aurolineatum Xixá MIF 124 19,2±1,1 12,1 3,44 

Orthopristis ruber Cocoroca MIF 18 22,7±3,2 3,5 0,50 

HOLOCENTRIDAE Holocentrus adscensionis Jaguariçá MIF 119 23,4±2,5 30,4 3,30 

LABRIDAE 
Bodianus pulchellus Budião vermelho MIF 3 28,3±0,6 1,2 0,08 

Halichoeres poeyi Sabonete MIF 7 21,2±3,9 1,3 0,19 

LUTJANIDAE 
Lutjanus synagris Dentão CARN 1 34±0 0,6 0,03 

Rhomboplites aurorubens Cioba CARN 2 30,5±0,7 0,9 0,06 

MALACANTHIDAE 
Caulolatilus chrysops Batata MIF 8 32±3,8 2,6 0,22 

Lopholatilus villarii Namorado CARN 4 42,3±13,1 4,1 0,11 

MONACANTHIDAE 
Aluterus monoceros Peroá raquete OMN 2 34,5±9,2 1,5 0,06 

Stephanolepis hispidus Peixe porco OMN 32 18,3±1,6 3,6 0,89 

MULLIDAE Pseudupeneus maculatus Trilha MIF 2 25±2 0,9 0,06 

MURAENIDAE Gymnothorax moringa Moréia pintada CARN 2 89,5±12,3 3,6 0,06 

PERCOPHIDAE Percophis brasiliensis Tira vira CARN 33 41,5±4,8 9,4 0,91 

PHYCIDAE Urophycis brasiliensis Abrótea MIF 3 34,2±16,5 1,7 0,08 

PINGUIPEDIDAE Pinguipes brasilianus Mixole CARN 49 27,4±6,6 15,7 1,36 

POMATOMIDAE Pomatomus saltatrix Anchova PISC 4 42,3±7,5 2,7 0,11 

PRIACANTHIDAE Priacanthus arenatus Olho de cão MIF 1390 23,7±2,7 264,8 38,54 

SCIAENIDAE 

Ctenosciaena gracilicirrhus Pescada Cascuda MIF 45 20,8±5 3,5 1,25 

Cynoscion guatucupa Maria mole MIF 171 23,5±3,7 28,6 4,74 

Isopisthus parvipinnis Goete MIF 26 21,4±1,5 2,7 0,72 

Micropogonias furnieri Corvina OMN 38 39,6±12,6 22,4 1,05 

Odontoscion dentex Pescada dentuça CARN 4 21±0 0,6 0,11 

Umbrina canosai Castanha OMN 26 28,9±0 9,1 0,72 

SCOMBRIDAE 

Euthynnus alletteratus Bonito listado PISC 26 49,7±8,1 27,6 0,72 

Scomber japonicus Cavalinha CARN 338 29,6±2,1 43,4 9,37 

Scomberomorus brasiliensis Serra / Sarda CARN 1 40±0 0,5 0,03 

Scomberomorus maculatus Sororca CARN 2 37±0 0,6 0,06 

SCORPAENIDAE Scorpaena brasiliensis Peixe pedra CARN 1 20±0 0,2 0,03 

SERRANIDAE 
Diplectrum formosum Mixole de areia CARN 3 22,7±0,6 0,5 0,08 

Hyporthodus niveatus Cherne CARN 2 45,5±2,1 2,9 0,06 

SPARIDAE 
Diplodus argenteus Marimbá OMN 16 24,3±2,5 10,0 0,44 

Pagrus pagrus Pargo MIF 786 21,7±2,9 187,1 21,79 

SPHYRAENIDAE Sphyraena guachancho Bicuda CARN 1 37±0 0,4 0,03 

SYNODONTIDAE Trachinocephalus myops Lagarto PISC 5 25,3±4,9 1,8 0,14 

TRIGLIDAE Prionotus punctatus Cabrinha MIF 9 24,1±1,4 1,2 0,25 

TOTAL: 30 49  - 3607 32,09±15,2 809,6 100 
 

 
 
 
 
 
 
     

*PISC: Piscívoros; CARN: Carnívoros; MIF: comedores de invertebrados móveis; PLANC: Planctívoros e OMN: 
Omnívoros. 
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Tabela 3.2. Lista de espécies capturadas pela pesca de linha desembarcada na RESEXMar de 

Arraial do Cabo, incluindo: grupo trófico; número de indivíduos capturados (N); comprimento médio 

e desvio-padrão (CM ± DP), peso na captura total (PT) e abundância relativa (AR). 

Família Espécie Nome popular Grupo Trófico N CM (cm) PT (kg) AR (%) 

ACANTHURIDAE Acanthurus chirurgus Cirurgião HERB 1 16±0 0,07 0,84 

BOTHIDAE Bothus ocellatus linguado MIF 1 17,3±0 0,09 0,84 

CARANGIDAE 

Caranx crysos Xerelete PISC 35 17,5±3,9 4,39 29,41 

Chloroscombrus chrysurus Palombeta OMN 1 17±0 0,05 0,84 

Trachinotus carolinus Pampo MIF 1 25±0 0,07 0,84 

DACTYLOPTERIDAE Dactylopterus volitans Coió/falso voador MIF 9 21,6±7,9 1,24 7,56 

GERREIDAE 
Diapterus rhombeus Carapeba MIF 2 14,5±07 0,15 1,68 

Eucinostomus melanopterus Carapicu MIF 22 14,1±1,5 0,84 18,49 

HAEMULIDAE 

Haemulon aurolineatum Xixá MIF 6 14,3±6,4 0,35 5,04 

Haemulon plumieri Boca de fogo MIF 7 17±0,6 0,90 5,88 

Orthopristis ruber Cocoroca MIF 2 15,5±4,9 0,11 1,68 

KYPHOSIDAE Kyphosus sectatrix Piranjica HERB 1 25±0 0,35 0,84 

LABRISOMIDAE Labrisomus nuchipinnis Macaco MIF 2 6,5±0,7 0,01 1,68 

MALACANTHIDAE Malacanthus plumieri Pirá CAR 1 13±0 0,02 0,84 

MONACANTHIDAE Stephanolepis hispidus Peixe porco OMN 4 20±2,2 0,42 3,36 

MULLIDAE Pseudupeneus maculatus Trilha MIF 1 14±0 0,06 0,84 

PINGUIPEDIDAE Pinguipes brasilianus Mixole MIF 1 18±0 0,06 0,84 

POMACENTRIDAE Abudefduf saxatilis Sargentinho OMN 1 18±0 0,09 0,84 

POMATOMIDAE Pomatomus saltatrix Anchova PISC 2 16,5±0 0,09 1,68 

PRIACANTHIDAE Priacanthus arenatus Olho de cão MIF 2 25±0 0,46 1,68 

SCORPAENIDAE Scorpaena isthmensis Peixe pedra MIF 2 14,5±2,1 0,13 1,68 

SPARIDAE 
Diplodus argenteus Marimbá OMN 7 18,4±7,8 2,48 5,88 

Pagrus pagrus Pargo MIF 6 25±2,6 1,80 5,04 

TETRADONTIDAE Lagocephalus laevigatus Baiacu arara CAR 2 27±12,7 0,83 1,68 

TOTAL: 18 24  - 119,0 17,9±4,8 15,1 100 

*PISC: Piscívoros; CARN: Carnívoros; MIF: comedores de invertebrados móveis; HERB: Herbívoros e OMN: 

Omnívoros. 
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Tabela 3.3. Lista de tamanho das espécies mais capturadas pela pesca de linha recreativa na 
RESEXMar de Arraial do Cabo. Comprimento médio ± desvio padrão (CM), total de indivíduos 
capturados (N), comprimento de primeira maturação (CMAT) e fontes. Em negrito as espécies 
com tamanho médio de captura abaixo do tamanho de primeira maturação. 

Espécie 

Pesca 
desembarcada 

Pesca 
embarcada CMAT 

(cm) 
Fonte 

CM (cm) N CM (cm) N 

Acanthurus chirurgus 16±0 1 - - 17 IUCN (2001) 

Balistes capriscus - - 26,5±4 114 16,3 
Froese e Pauly 

(2015) 

Caranx crysos 21±3,9 35 25,0±2,5 148 27,4 
Froese e Pauly 

(2015) 

Ctenosciaena gracilicirrhus - - 20,8±5 45 - - 

Cynoscion guatucupa - - 23,5±3,7 171 34,6 
Froese e Pauly 

(2015) 

Dactylopterus volitans 22,5±7,9 9 20,7±2,4 13 - - 

Diplodus argenteus 21,8±7,8 7 24,3±2,3 16 20,3 David et al.,(2005) 

Eucinostomus melanopterus 14,2±1,4 22 - - - - 

Euthynnus alletteratus - - 49,7±8,1 26 41,8 
Froese e Pauly 

(2015) 

Haemulon aurolineatum 16,2±6,4 6 19,2±1,1 124 15 
Froese e Pauly 

(2015) 

Holocentrus adscensionis - - 23,4±2,5 119 14,5 
Froese e Pauly 

(2015) 

Isopisthus parvipinnis - - 21,4±1,4 26 15,9 
Froese e Pauly 

(2015) 

Lagocephalus laevigatus 27±0 2 - - - - 

Micropogonias furnieri - - 39,6±12,6 38 30,6 
Froese e Pauly 

(2015) 

Orthopristis ruber 15,5±0 2 22,7±3,2 18 15,6 
Froese e Pauly 

(2015) 

Pagrus pagrus 25,4 5 21,7±2,9 786 26,6 
Froese e Pauly 

(2015) 

Percophis brasiliensis - - 41,5±4,7 33 - - 

Pinguipes brasilianus 18±0 1 27,4±6,6 49 - - 

Priacanthus arenatus 25±0 2 23,7±2,8 1390 28.6 
Guzman R.et al., 

(1994) 

Scomber japonicus - - 29,5±2,2 338 26,12 
Froese e Pauly 

(2015) 

Scorpaena isthmensis 13±0 1 - - - - 

Stephanolepis hispidus 19±2,2 3 18,3±1,5 32 13,9 
Froese e Pauly 

(2015) 

Thyrsitops lepidopoides - - 30,0±3,8 17 - - 

Trachinotus carolinus 25±0 1 - - - - 

Umbrina canosai - - 28,9±2 26 - - 
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Grupos tróficos: 

Para a PLE e a PLD, comedores de invertebrados móveis (MIF) formaram 

a maior parte dos grupos tróficos capturados, com 78,4% e 51,2% do total para 

cada modalidade respectivamente (Figura 3.5). A espécie que mais contribuiu 

nesse grupo trófico para a PLE foi P. arenatus, enquanto que na PLD, 

Eucinostomus melanopterus foi o principal MIF capturado. 

O segundo grupo trófico mais capturado pela PLE foram os carnívoros 

(CARN), com 9% da captura total, representados principalmente por Scomber 

japonicus. Enquanto que para a PLD os piscívoros (PISC) foram o segundo grupo 

mais capturado com 29,6% sendo a espécie Caranx crysos a mais capturada. 

 

 

Figura 3.5. Porcentagem comparativa dos grupos tróficos, representados na abundância relativa 
da captura total para pesca de linha embarcada e desembarcada na RESEXMar de Arraial do 
Cabo. Comedores de invertebrados móveis (MIF), piscívoros (PISC), omnívoros (OMN), 
carnívoros (CARN) e herbívoros (HERB). 
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CPUE: 

A PLE foi mais eficiente (p<0,001) em termos de CPUE tanto para o peso 

como para o número de peixes capturados (Figura 3.6). Para a PLE, a CPUEp 

variou entre 0,07 e 1,65 com média de 0,68 ±0,47, enquanto que a CPUEn variou 

entre 0,30 a 8,81 com média de 3,04 ±1,94. A PLD demostrou uma CPUEp que 

variou entre 0 e 2,13 com média de 0,06 ±0,01, enquanto que a CPUEn variou 

entre 0 a 6 com média de 0,70 ±1,28. 
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Figura 3.6. Box-plot dos dados de CPUE por peso (A) e abundância (B) das diferentes 
modalidades de pesca de linha recreativa na RESEXMar de Arraial do Cabo. Letras diferentes 
sobre as caixas indicam diferenças significativas (p<0,001) no teste t entre as diferentes 
modalidades. 
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Perda de petrechos de pesca: 

A quantidade de petrechos de pesca perdidos por dia de atividade de 

pesca foi significativamente maior (p<0,001) na PLD (Figura 3.7). A quantidade de 

petrechos perdidos pela PLD variou entre 0 e 10 petrechos, com média de 2,6 

±2,3 de petrechos perdidos por dia de pesca. Para a PLE essa quantidade variou 

entre 0 e 15 petrechos, com média de 1,5 ±2,6 petrechos perdidos por dia de 

pesca. 
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Figura 3.7. Box-plot dos dados referentes aos petrechos de pesca perdidos por dia de atividade 
de pesca pelas diferentes modalidades de pesca de linha recreativa na RESEXMar de Arraial do 
Cabo. Letras diferentes sobre as caixas indicam diferenças significativas (p<0,001) no teste t entre 
as diferentes modalidades. 
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Espécies-alvo: 

As principais espécies-alvo das PLD foram em ordem de interesse: 

Priacanthus arenatus, Dactylopterus volitans, Caranx crysos e Pagrus pagrus com 

12,5%, 12,5%, 9,1 e 8,2% da preferência respectivamente. Dessa forma, peixes 

comedores de invertebrados móveis foram os principais alvos dessa modalidade 

de pesca com 46,6% das respostas dos pescadores entrevistados.  

Para a PLE, as principais espécies-alvo foram Pomatomus saltatrix, 

Micropogonias furnieri, Priacanthus arenatus e Epinephelus marginatus com 

30,2%, 14,5, 12,3% e 9,1% de preferência respectivamente, dominando como 

alvos os peixes piscívoros (49,5%). 
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DISCUSSÃO 

 

Apesar do crescente interesse sobre os impactos da pesca recreativa, as 

informações sobre biomassa e a composição das capturas são escassas 

(Coleman et al., 2004). O que se sabe equivale essencialmente ao fato das 

capturas de peixes recifais serem frequentemente altas e sugeridas como 

insustentáveis (Coblentz, 1997; Rhodes e Tupper, 2007; Pinheiro et al., 2015). 

Diagnósticos sobre o estado de conservação das comunidades marinhas podem 

ser alcançados através da utilização de medidas quantitativas e qualitativas das 

capturas (Murawski, 2000).  

As capturas da pesca de linha recreativa na RESEXMar de Arraial do Cabo 

foram compostas principalmente por comedores de invertebrados móveis (MIF). 

Apesar deste grupo ser o mais abundante grupo funcional em sistemas recifais, 

suas contribuições relativas à função no ecossistema ainda são pouco discutidas 

e raramente consideradas como críticas (Jones et al., 1991; Longo et al., 2014). 

Muitas espécies incluídas como MIF são de fato consideradas meso-

predadores, as quais depois de alta exploração sobre predadores de topo (top 

predators) constituem a próxima classe de tamanho e grupo funcional alvo de 

pescarias (Pinheiro e Joyeux, 2015). Peixes invertívoros e onívoros dessa 

maneira, também exigem medidas de gestão, visto que ambos estão sob intensa 

pressão pesqueira nos sistemas recifais brasileiros (Floeter et al., 2006;. Cunha et 

al., 2012). As consequências ecológicas do colapso dessas populações e 

consequente extinção funcional ainda são difíceis de entendimento (Longo et al., 

2014). A sobreexploração de algumas espécies e indivíduos reconhecidamente 
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pode alterar funções no ecossistema marinho e aumentar a vulnerabilidade do 

sistema frente a outros distúrbios (Pandolfi et al., 2003, Mumby et al., 2006). 

Um dos fatores mais preocupantes deste estudo foi a elevada captura de 

indivíduos abaixo do tamanho de primeira maturação gonadal, especialmente 

olho-de-cão (Priacanthus arenatus) e pargo (Pagrus pagrus), que formaram mais 

da metade da captura pela PLE, indicando que essa modalidade ainda não tem o 

manejo adequado.  

O Pargo é considerado uma espécie colapsada no Brasil (REVIZEE, 2000). 

Trata-se de uma espécie de crescimento lento, hermafrodita protogínica, que 

matura sexualmente quando alcança os 25,6 cm e a inversão sexual ocorre 

quando atinge entre 40 e 45 cm de comprimento (REVIZEE 2000). Conhecer os 

padrões comportamentais de deslocamento de peixes importantes para a pesca é 

crítico para uma conservação efetiva e manejo destas, particularmente em 

relação ao desenho e regulamentação de áreas marinhas protegidas (Garcia-

Chartón et al., 2008).  

A PLE na RESEXMar de Arraial do Cabo é um dos principais focos de 

conflito com os pescadores artesanais visto que 55% das capturas dessa 

modalidade foram formadas por P. arenatus e P. pagrus que também são 

capturados pelos pescadores artesanais. A gestão dos conflitos também é parte 

do processo de manejo do sistema e espécies, visto que ambas as classes de 

pesca afetam diretamente o recurso (Lloret e Font, 2013). 

Apesar do grupo trófico dominante nas capturas da pesca de linha 

recreativa serem os comedores de invertebrados móveis, os pescadores da PLE 

têm como alvo principal os piscívoros. Em geral, as espécies pelágicas são alvos 

típicos da pesca recreativa embarcada, pois podem atingir maiores tamanhos em 
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relação aos peixes costeiros (Font et al., 2012). Enquanto que os pescadores da 

PLD confirmaram que os principais alvos das pescarias são os comedores de 

invertebrados móveis, de fato os mais abundantes em suas capturas. Esse maior 

foco da pesca, nesse grupo trófico, ocorre pelo fato dessa modalidade ocorrer 

principalmente em costões rochosos já sobreexplorados, onde grandes carnívoros 

e piscívoros tradicionais alvos das pescarias são pouco abundantes (Pinheiro e 

Joyeux, 2015). Outra possível causa dos alvos da PLD serem desse grupo trófico, 

se deve ao fato dos comedores de invertebrados móveis serem o maior grupo 

funcional em termos de espécies nos sistemas recifais (Longo et al., 2014), isso 

pode ter colaborado na grande quantidade de pescadores terem nesse grupo 

trófico, seus principais alvos.  

Como era esperado tanto em peso como em quantidade de peixes 

capturados a PLE teve a CPUE bem superior à PLD. Resultados semelhantes 

foram demostrados com pescadores de linha embarcada e desembarcada no mar 

mediterrâneo (Font et al., 2011). A CPUE depende de alguns fatores que nem 

sempre são considerados quando se analisa a intensidade extrativa da pesca 

recreativa, fatores como: o grau de experiência do pescador; as técnicas 

utilizadas, a sazonalidade; o tipo de isca e a área (profundidade e tipo de habitat) 

(Font et al., 2012). Dessa forma para cada modalidade de pesca é importante 

considerar esses fatores.  

Neste estudo o que mais parece ter influenciado na CPUE, foi mobilidade 

que a PLE possui. O fato dos mestres das embarcações, serem conhecedores da 

região e possuírem mobilidade para levar os pescadores para diferentes locais de 

pesca, no momento que a pescaria não está produtiva, aumenta a probabilidade 

de capturas. Também é interessante ressaltar que pelo fato do pesquisador ter 
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acompanhado integralmente as saídas da PLE enquanto se faziam entrevistas 

com os pescadores em diferentes momentos da pescaria (inicio, meio ou fim) é 

mais provável que as CPUE da PLD possam ter acompanhamento de um grupo 

de pescadores da PLD ao longo de toda a atividade de pesca. Dessa forma seria 

mais eficiente a quantificação da captura dessa modalidade. 

Em nossos estudos verificamos que em ambas modalidades de pesca de 

linha recreativa a perda de petrechos foi alta, principalmente na PLD. A maior 

quantidade de perda de petrechos entre os pescadores desembarcados é 

ocasionada devido esta modalidade ser realizada sempre dos costões rochosos 

onde a maior complexidade estrutural do ambiente, aumenta a probabilidade da 

linha, chumbada e anzóis de ficarem presos e consequentemente descartados ou 

perdidos (Font et al., 2012).  

Os impactos físicos causados pelos petrechos de pesca na comunidade 

bentônica revelou elevada quantidade de danos em esponjas, corais e gorgônias, 

causando desde danos parciais até a mortalidade das colônias na região do 

Caribe (Chiappone et al., 2005). No geral, a presença de um grande número de 

materiais potencialmente perigosos a fauna marinha, em uma área costeira, 

demonstra a importância da realização de estudos que determinem o impacto 

decorrente da perda de petrechos de pesca (Lloret et al., 2014).  

O efeito da perda de petrechos de pesca sobre a vida marinha tem sido 

pouco abordado (Lewin et al, 2006; Godard et al, 2008; Rattner et al., 2008). Por 

enquanto apenas poucos estudos estimaram a presença de chumbadas perdidas 

pela pesca recreativa em lagos e rios (Eisler, 1988; Radomski et al., 2006; 

Schroeder, 2010). Entre os petrechos perdidos pela pesca de linha recreativa, as 
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chumbadas são a maior preocupação para o ambiente costeiro visto que o 

chumbo é tóxico para a vida marinha (Lloret et al., 2014; Michael et al., 2006). No 

Brasil essa situação é ainda pior visto que, como a perda de petrechos é alta, 

muitos pescadores utilizam pilhas e velas de carro para substituir a chumbada, e 

assim economizar nos custos da pescaria. 

A pesca recreativa tem impactos importantes sobre o ambiente marinho e 

quando são adicionadas as capturas da pesca comercial, o nível do impacto 

ecológico sobre as comunidades de peixes é ampliado (Cooke e Cowx, 2004; 

Morales-Nin et al., 2005; Coleman et al., 2004). Recomenda-se o monitoramento 

contínuo da pesca de linha recreativa e do seu impacto sobre as populações de 

peixes exploradas, principalmente sobre aquelas que são simultaneamente 

exploradas pela pesca comercial. 

Com o aumento dos pescadores recreativos, a necessidade de se obter 

dados quantitativos e qualitativos da pesca amadora se torna cada vez mais 

urgente. A partir de informações básicas como descrição das capturas, esforço de 

pesca e quantidade de usuários, é possível elaborar medidas de gestão coerentes 

com a realidade local de cada região. Tais informações podem ser obtidas a partir 

de relatórios de captura individuais por pescador, ou pelos embarques de 

observadores de bordo, que produziriam relatórios de embarque mais detalhados 

e precisos. Algumas medidas de gestão como a adoção de réguas de tamanho 

mínimo das principais espécies capturadas pelos pescadores recreativos, 

distribuídas e fixadas, bem como o banimento da pesca recreativa próximos a 

bancos de corais e gorgônias podem ser rapidamente implementadas. Tais 

medidas já poderiam melhorar a gestão dessas modalidades de pesca de linha na 

RESEXMar de Arraial do Cabo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Os dados analisados neste estudo descrevem uma parcela da pressão 

exercida pela pesca recreativa e suas diferentes modalidades, sobre os recursos 

pesqueiros.  Nesse trabalho foi verificado que a média do tamanho de captura em 

todas as modalidades de pesca recreativa é geralmente abaixo do tamanho de 

primeira maturação. Somente por esse aspecto, a pesca recreativa nos costões 

rochosos da RESEXMar de Arraial o Cabo já pode ser considerada como 

colapsada em termos de conservação ambiental. 

 O primeiro capítulo indicou a influência da experiência dos pescadores 

submarinos nas capturas, onde a experiência mostrou estar relacionada com a 

seletividade, ou nos casos dos pescadores menos experientes na “falta de” 

seletividade. Também foi observado que a maior parte das capturas foi composta 

por espécies que presentam hermafroditismo sequencial (ex. Garopas e budiões) 

o que torna preocupante essa modalidade visto a alta CPUE. A partir das analises 

dos atributos das espécies-alvo da pesca submarina foi verificado que o tamanho 

máximo, o habitat pelágico e a formação de cardumes são características que 

tornam essas espécies mais selecionadas como alvos da pesca submarina. 

 No segundo capítulo foram verificadas as diferenças e semelhanças 

entre as diferentes modalidades de pesca de linha recreativa. O grupo trófico de 

comedores de invertebrados móveis foi o mais abundante em ambas as capturas. 

A CPUE dos pecadores embarcados se mostrou bem mais alta que os 

pescadores desembarcados, parte dessa diferença se deve ao fato dos donos 

dos barcos que prestam esse serviço, de certa forma quererem agradar o cliente 
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(pescador) e no momento que a pescaria tem baixa captura os barcos podem se 

deslocar para outros pontos de pesca conhecidos como “peixeiros”. Também foi 

verificado que a pesca de linha tem uma alta quantidade de petrechos de pesca 

perdidos, principalmente a pesca de linha desembarcada, que em sistemas 

recifais podem estar causando elevados impactos na comunidade bentônica. 

 É fácil imaginar que a pesca recreativa possui pouco impacto sobre o 

meio ambiente, principalmente quando imaginamos os enormes navios-fábrica 

que cercam e arrastam centenas de toneladas de peixes. Nessa vivência com os 

pescadores recreativos sempre foi recorrente eles se auto declararem inocentes 

em relação aos impactos ambientais que aquela pesca poderia causar. Mas o fato 

é que cada vez mais estudos em todo o mundo mostram que a pesca recreativa 

tem um impacto significativo sobre as áreas costeiras e continentais. De todas as 

atividades de lazer que ocorrem nas zonas costeiras em todo o mundo, a pesca 

recreativa é uma das mais comuns, envolvendo um número considerável de 

pessoas e implicando assim uma pressão significativa sobre os recursos 

marinhos e continentais.  

 A pesca recreativa marinha no Brasil representa um setor ainda pouco 

conhecido, o perfil do pescador recreativo está incompleto, em especial no que 

diz respeito à informação sobre esforço e captura nas diferentes regiões do país. 

Além disso, pouco se sabe sobre a biologia de muitas das espécies-alvo das 

diferentes modalidades de pesca recreativa. Conhecimentos básicos para o 

manejo como o tamanho de primeira maturação, e a situação dos estoques ao 

longo da costa brasileira. Infelizmente, a falta de informação e consequentemente 

de gestão direcionada a pesca recreativa é uma realidade também para outros 
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países. Assim, existe certa urgência em assegurar ações de gestão que possam 

promover a pesca de forma menos insustentável.  

 Os resultados deste estudo são de grande importância para a gestão da 

pesca costeira; no entanto outras iniciativas que integrem com os setores 

comerciais e de lazer devem ser consideradas, visto que a pesca recreativa 

movimenta a economia de muitos setores. Os gestores devem utilizar todas as 

informações com cuidado para minimizar os impactos dessa atividade. Esse 

trabalho poderá ser utilizado como fonte de informação sobre algumas das 

características da pesca recreativa em uma região que sofre intensa pressão das 

diferentes modalidades de pesca recreativa servindo de modelo para outras 

regiões do Brasil. 
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APÊNDICE 1 

 

 

Questionário Pesca recreativa Submarina (Recreativos): 

Data:     Hora:        Local:    N°:   

1- Há quantas tempo está pescando (h):___vai ficar mais quanto tempo (h):__ 

2- Anos de experiência na pesca-sub:__ 

3- Frequência da pesca-sub em Arraial do Cabo (dias/ano):__ 

4- Opinião sobre a abundância dos peixes explorados: 

( ) Inalterado ( ) Diminuiu ( ) Aumentou. 

5- Idade:__  

6- Cidade de Residência:__ 

7- Principais espécies capturadas em uma saída de pesca:__________________ 

8- Espécies capturadas até o momento da entrevista: 

1-                                                    Tamanho:                         foto: 

2-                                                    Tamanho:                         foto: 

3-                                                    Tamanho:                         foto: 

4-                                                    Tamanho:                         foto: 

5-                                                    Tamanho:                         foto: 

 

 

Obs:  
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APÊNDICE 2 

 

 

Figura 4.1. Capturas da pesca de linha embarcada dentro da RESEXMar de Arraial do Cabo (RJ). 

Gymnothorax moringa (a), Priacanthus arenatus (b), Haemulon aurolineatum (c), 

Trachinocephalus myops (d) Scomber japonicus (e), Orthopristis ruber (f),  

 

a 

f 

c 

d 

e 

b 

c 
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Figura 4.2. Capturas da pesca de linha embarcada dentro da RESEXMar de Arraial do Cabo (RJ). 

Aluterus monoceros (a), Hyporthodus niveatus (b). 

  

a 

b 
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Figura 4.3. Capturas da pesca submarina dentro da RESEXMar de Arraial do Cabo (RJ). 

Abudefduf saxatilis (a), Stephanolepis hispidus (b), Chaetodon striatus (c). 

 

c 

b 

a 
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Figura 4.4. Capturas da pesca submarina dentro da RESEXMar de Arraial do Cabo (RJ). 

Trachinotus falcatus (a), Sparisoma frondosum (b), Anisotremus virginicus (c), Anisotremus 

surinamensis (d). 

 

a 

b

c

d
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Figura 4.5. Capturas da pesca de linha desembarcada dentro da RESEXMar de Arraial do Cabo 

(RJ). Dactylopterus volitans (a), Stephanolepis hispidus (b), Eucinostomus melanopterus (c), 

Caranx crysos (d). 

  

dcb

a



 101 

APÊNDICE 3 

Artigo submetido na revista Fish and Fisheries 

 

Characterization of recreational spearfishing in subtropical rocky reefs  

Moysés C. Barbosa¹, Cesar A. M. M. Cordeiro¹, Osmar J. Luiz²,Carlos E. L. Ferreira¹ 

 

1 Departamento de Biologia Marinha, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brazil. 

2 Department of Biological Sciences, Macquarie University, Sydney, Australia. 

 

  



 102 

Artigo publicado na revista Plos One 

 

First Record of Invasive Lionfish (Pterois volitans) for the Brazilian Coast 

Carlos E. L. Ferreira 
1
, Osmar J. Luiz 

2
, Sergio R. Floeter 

3
, Marcos B. Lucena 

1
, Moysés 

C. Barbosa 
1
, Claudia R. Rocha 

4
, Luiz A. Rocha 

4,5
 

 

1 Departamento de Biologia Marinha, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brazil,  

2 Department of Biological Sciences, Macquarie University, Sydney, Australia,  

3 Departamento de Ecologia e Zoologia, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, Brazil,  

4 California Academy of Sciences, San Francisco, United States of America,  

5 Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of California Santa Cruz, 

Santa Cruz, United States of America  

 

 

 

  



 103 

Artigo publicado na revista Marine Biodiversity 

 

Out of the mainstream: Humpback whale calving site and associated fishes at an 

oceanic island off Brazil 

 

Lucena M.B. 
1
; Barbosa M.C. 

1
; Sissini M.N. 

2
; Sazima I. 

3 

 

1 Departamento de Biologia Marinha, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brazil 

2 Departamento de Botânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil 

3 Museu de Zoologia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brazil 



 104 

Artigo aceito na revista Marine Pollution Bulletin 

 

High disease incidence in an endemic subtropical gorgonian population 

 

Gabriel E. Cassola 
1
, Matheus S. C. Pacheco 

2
, Moysés C. Barbosa 

2
, Dennis M. Hansen 

1
, 

Carlos E. L. Ferreira 
2
 

 

1 Institute of Evolutionary Biology and Environmental Studies, University of Zurich, 

Zurich, Switzerland 

2 Departamento de Biologia Marinha, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brazil



 105 

Artigo submetido à revista Acta Ichthyologica et Piscatoria 

 

Evidences of site fidelity by the Diodon holocanthus (actinopterygii: 

tetraodontiformes: diodontidae) 

 

Giglio V.J.
1
; Cordeiro C.A.M.M. 

2
; Barbosa M.C.

3 

 

1 Departamento de Ecologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

Brazil 

2 Instituto do Mar, Universidade Federal de São Paulo, Santos, Brazil                                                                                

3 Departamento de Biologia Marinha, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brazil 


