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Esse livro integra informações sobre pesquisas com a garoupa comum (no inglês, “dusky grouper”),
Epinephelus marginatus, no Brasil e no Mediterrâneo. Várias pesquisas incluem a colaboração com pescadores
artesanais bem como com pesquisadores de diversas instituições, representados e representadas nos capítulos
desse livro: Branko Glamuzina (Universidade de Dubrovnik, Croacia), Claudia Kerber (Redemar Alevinos,
Ilhabela), Marcelo Cristianini (Fea/Nepa/Unicamp), Laura Suemitsu (Fea, Unicamp), Mariana Clauzet
(Unisanta, Universidade Santa Cecília), Priscila Lopes (UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte),
Renato Silvano (UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Rodrigo Caires (MZUSP, Museu
de Zoologia de São Paulo) e Svetlana Salivonchyk (Academia de Ciências da Bielorússia). A coordenação
do projeto temático FAPESP (14/16939-7) “PESCADORES & GAROUPAS (Epinephelus marginatus):
ecologia, etnoecologia e segurança alimentar na costa brasileira” é de Alpina Begossi, Nepa (Núcleo de
Estudos e Pesquisas sobre Alimentação)/Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) em parceria com a
FIFO (Fisheries and Food Institute, www.fisheriesandfood.com) e Unisanta (Santos).

Dificuldades nas pesquisas ecológicas no Brasil
Nesse capítulo introdutório aproveito para relembrar algumas dificuldades que nós, pesquisadores,
temos ao pesquisar o nosso país. O objetivo dessas lembranças é a esperança de ter dias melhores para a
pesquisa ecológica no Brasil.
Cabe ressaltar que pesquisas ecológicas, ao longo dos anos, se tornaram cada vez mais difíceis no
Brasil. Meus primeiros anos de pesquisas foram livres, agradáveis, quando os órgãos fiscalizadores ainda não
haviam se virado contra nós, pesquisadores.
Pouco a pouco, a xenofobia, o autoritarismo e o obscurantismo foram crescendo e criando decretos ou
leis que tornaram quase que proibitivo realizar pesquisas ecológicas no Brasil, sob risco do pesquisador ir para
a cadeia ou ser obrigado a pagar altas fianças ao governo. Exagero? Não. Basta citar o caso do pesquisador Van
Rossmalen (“Leis antibiopirataria prejudicam pesquisa no Brasil”, diz NYT, da BBC Brasil, em Folha de São
Paulo, 28/08/2007) e o Decreto 8772 de 11 de maio de 2016. Não bastassem esses exemplos, cabe ainda citar
a perseguição ao biólogo E. Carlini (23/2/2018, www.uol.com.br; https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/27/
politica/1519749794_845442.html). Enquanto pesquisadores são reprimidos, “Balbinas e Belo Montes”

continuam a impactar rios, florestas e seus povos. Tomchinsky et al. (2013) abordam a M.P. 2.186-16/2001,
que com a criação do CGEN (Conselho de Gestão do Patrimônio Genético), uma agência federal, trouxe
vários impactos negativos às pesquisas, como as em etnobotânica. Sugiro consultas a esses websites citados
para maiores informações sobre leis e decretos que acabam sendo obstáculos à pesquisa no Brasil.
Aos poucos, e como prevenção, fui deixando áreas ou temas de pesquisa mais criticos ou sensíveis
com relação à legislação brasileira, esta um tanto já restritiva: primeiro deixei a etnobotânica, depois os
animais (incluindo peixes) medicinais e agora deixarei para trás a garoupa verdadeira. Nossos últimos estudos
sobre a garoupa, de forma sistemática, muito provavelmente findam com esse projeto temático FAPESP
(2014/16939-0). Além das restrições ao estudo da garoupa em si, por ser nativa, ameaçada e por seu estudo
“expor informações genéticas” ao estrangeiro, tudo se complica ainda mais se há a inclusão de pescadores
nos estudos (conforme o Decreto 8772 de 11 de maio de 2016). A pesquisa sobre a garoupa pode depender da
colaboração dos pescadores, por ser essa espécie muito valorizada e não ser tão abundante em desembarques
pesqueiros se compararmos aos desembarques de corvinas, enchovas ou de sardinhas. Como prevenção,
também nos retiramos das comunidades tradicionais brasileiras (bem como neo-tradicionais, Begossi, 1998),
trabalhando em colaboração com pescadores artesanais não tradicionais. Aliás, ressalto que a pesquisa
exposta nesse livro, assim como as publicações desse grupo de pesquisa desse projeto temático, possuem as
autorizações necessárias até então: Comitê de Ética e agências federais SISGEN (Sistema Nacional de Gestão
do Patrimônio Genético) e SISBIO ( Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade):
• Comitê de Ética: No. 1.747.889, Universidade Santa Cecília, 27/09/2016.
• SISBIO: No. 53824
• SISGEN: No. AB53669
Foram dois os projetos de pesquisa temáticos da FAPESP dedicados a pesca artesanal da garoupa,
e também um projeto de pesquisa IDRC (International Development Research Centre), coordenado por A.
Begossi e F. Berkes, Canadá em convênio com a UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas e parceria
com a FIFO (Fisheries and Food Institute, www.fisheriesandfood.com): FAPESP 2009/11154-3 e FAPESP
2014/16939-7; IDRC.104519–004). Desde 2013 essas pesquisas se realizam no NEPA (Núcleo de Estudos
e Pesquisas sobre Alimentação/UNICAMP), com parcerias com a FIFO (Fisheries and Food Institute) e
UNISANTA (Universidade Santa Cecília, Santos). Várias são as publicações científicas sobre a garoupa
produzidas por esse grupo de pesquisa, incluindo três livros (consultar as referências nesse capítulo). Para
interessados em aprofundar esse tema, incluo aqui três abstracts de estudos cujos desembarques pesqueiros
contribuíram para adquirir informações substanciais sobre a garoupa, a seguir (BOX 1, 2, 3):
BOX 1: Begossi, A; Salyvonchyk, S.; Nora, V.; Lopes, P. F. e Silvano, R.A.M. (2012). The paraty artisanal fishery
(southeastern Brazilian coast): ethnoecology and management of a social-ecological system (SES)” in. Journal of
Ethnobiology and Ethnomedicine 2012, 8:22 http://www.ethnobiomed.com/content/8/1/22.

Este estudo pretende dar recomendações ao manejo da pesca que ocorre em, Paraty, Brasil, através de uma
interação de conhecimentos locais e científicos. Em particular , os objetivos são os seguintes: 1) descrever
a pesca de Paraty; 2) comparar o conhecimento ecológico local dos pescadores com os desembarques de
peixes registrados, bem como com estudos anteriores em Paraty; 3) combinar os dados sobre a pesca local
e os meios de subsistência locais/caiçaras com o modelo SES (sistemas sócio-ecológicos). Os métodos incluem um levantamento sistemático da pesca em Tarituba e Praia Grande, localizados no extremo norte e na
parte central do município de Paraty, respectivamente. Durante quatro dias por mês, foram coletados dados
sistemáticos das capturas nos pontos de desembarque, bem como dados macroscópicos de análise de gônadas para os peixes Centropomus parallelus e C. undecimalis (robalo), Epinephelus marginatus (garoupa),
Scomberomorus cavala (cavala) e Lutjanus synagris (vermelho). A primavera e o verão são estações importantes durante as quais algumas espécies se reproduzem e a integração dos períodos de pesca para algumas
espécies-alvo pode ajudar no gerenciamento da pesca através do uso de períodos fechados para a pesca. Os
pescadores poderiam obter ganhos complementares do turismo e do “sistema defeso” (período fechado,
incluindo pagamento de salário) para conservar os estoques pesqueiros. O modelo do SES facilita a compreensão do contexto histórico da pesca, sua importância econômica para os meios de subsistência locais,
bem como sobre as restrições das medidas de conservação que afetam os pescadores. O turismo, se utilizado
para integrar a pesca a atividades complementares, poderia melhorar a responsabilidade dos pescadores em
relação à conservação dos estoques pesqueiros.
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BOX 2: Begossi, A., P. Lopes, and R. Silvano (2012). Co-Management of Reef Fisheries of the Snapper-Grouper
Complex in a Human Ecological Context in Brazil. In: G.H. Kruse, H.I. Browman, K.L. Cochrane, D. Evans, G.S.
Jamieson, P.A. Livingston, D. Woodby, and C.I. Zhang (eds.), Global Progress in Ecosystem-Based Fisheries
Management. Alaska Sea Grant, University of Alaska Fairbanks. doi:10.4027/gpebfm.2012.018

A maioria dos peixes comerciais recifais são espécies importantes de maturação tardia e crescimento lento,
sendo, portanto, vulneráveis à sobrepesca. No Brasil, os pescadores artesanais costeiros geralmente dependem de peixes recifais, como garoupas (Serranidae) e vermelhos (Lutjanidae), porque esses peixes atingem
valores mais altos de mercado em comparação com outros recursos pesqueiros. A maioria desses pescadores
costeiros locais e de pequena escala estão localizados em áreas de alta biodiversidade, como os remanescentes costeiros da Mata Atlântica. Portanto, o gerenciamento da pesca artesanal de recifes enfrenta um dilema
em relação aos contextos econômico e ecológico: conservar os estoques de peixes (evitar seu esgotamento)
ou pescar para atender às necessidades econômicas imediatas. Com base em exemplos de diferentes pescarias do litoral nordeste ao sul do Brasil, descrevemos esse dilema e fornecemos sugestões de gestão, com
o objetivo de permitir o desenvolvimento de pescarias artesanais sustentáveis. Registramos dados de 1.761
desembarques de peixes, amostramos e coletamos 1.453 peixes desses desembarques e entrevistamos 585
pescadores de 14 comunidades de pescadores no litoral nordeste, sudeste e sul do Brasil. Os principais peixes
de recife capturados pelos pescadores estudados foram os vermelhos (12 espécies) e as garoupas (16 espécies), o primeiro mais comum na costa nordeste e o segundo mais comum na costa sul. No entanto, alguns
desses peixes recifais mostraram muitos indivíduos capturados abaixo do tamanho da primeira maturação, o
que pode afetar adversamente os estoques de peixes explorados. Para mudar essa tendência, sugerimos que
esses peixes recifais fossem melhor gerenciados por processos de co-manejo, que envolvem a participação
dos pescadores sobre onde e quando pescar. O gerenciamento dos estoques de peixes recifais poderia, assim,
obter o apoio dos pescadores locais, se eles contribuíssem para o monitoramento desses peixes localizados
próximos ou em seus pontos de pesca, preferencialmente através de incentivos econômicos.
BOX 3: Begossi, A., Salyvonchyk, S., Glamuzina, B., Souza, S. P., Priscila F. M. Lopes, Priolli, R. H. G., Prado, D. O., Ramires, M., Clauzet, M. , Zapelini, Schneider, D. T., 10 , Silva, L. T. e Silvano, R. A. M. 2019. Fishers
and groupers (Epinephelus marginatus and E. morio) in the coast of Brazil: integrating information for conservation. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (2019) 15:53 https://doi.org/10.1186/s13002-019-0331-2.

As garoupas são um grupo de peixes vulnerável, mas economicamente importante, especialmente para a pesca em pequena escala. Investigamos as capturas e o conhecimento ecológico local (LEK) sobre dieta, habitat
e experiências passadas de pesca. Métodos: Foram obtidos registros de desembarques, preços, entrevistas e
demanda de restaurantes para duas espécies, Epinephelus marginatus (garoupa comum) e Epinephelus morio
(garoupa vermelha). Resultados: Visitamos 74 mercados e 79 locais na costa do Brasil entre 2017 e 2018 e
entrevistamos 71 pescadores: Bahia (NE), Rio de Janeiro e São Paulo (SE) e Santa Catarina (S). Os desembarques amostrados da garoupa comum (2016-2017) no Rio de Janeiro foram: n = 222, tamanho 38-109 cm,
peso 1–24 kg, média 3,84 kg; em São Paulo, São Sebastião foram: n = 47, tamanho 39-106 cm, peso 2-8 kg,
média de 2,77 kg; e em Santos: n = 80, 26–120 cm, peso 0,36–15 kg, média 2,72 kg. A garoupa-vermelha foi
observada nos mercados do nordeste do Brasil. Não observamos Epinephelus marginatus a partir da Bahia
em direção norte; um tamanho máximo de 200 cm foi relatado ao sul da Bahia, além das costas do Rio de Janeiro e São Paulo, há 20 anos (ou mais) por 12 pescadores. O conhecimento local dos pescadores foi importante para dados sobre habitat e dieta da garoupa; o período de reprodução foi identificado pelos pescadores
entre setembro e março. Conclusões: as garoupas podem ser consideradas como uma espécie chave cultural
e ecológica. Sugerimos medidas de proteção: 1) zoneamento de pesca, 2) ilhas (AMPs) com a vigilância de
pescadores, 3) final da primavera e início do verão como períodos para o manejo (reprodução de garoupa), 4)
estudos sobre larvas de garoupa, 5) mapeamento de áreas de pesca, 6) estudos sobre o conhecimento local.
A colaboração com pescadores de pequena escala e o conhecimento local podem contribuir para minimizar
os conflitos sobre as medidas de gerenciamento costeiro. Nesse sentido, os modelos integrados de gestão da
América Latina, usando o conhecimento local e a ciência cidadã, poderiam produzir uma gestão bem-sucedida sobre os peixes para a pesca brasileira onde há poucos dados, uma realidade contrastante com a de áreas
mediterrâneas. Finalmente, a distribuição de E. marginatus no Brasil nos deixa com perguntas: a) A garoupa
comum desapareceu da Bahia devido ao declínio da população? b) Ou era incomum no nordeste do Brasil?
c) As mudanças nas temperaturas da água forçaram um movimento para o sul?
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Sobre o livro Pescadores e Garoupas
São 10 capítulos nesse livro, incluindo a introdução e a conclusão. Os outros capítulos versam sobre
a biologia/ecologia da garoupa E. marginatus, etnoecologia (do inglês, LEK- “local ecological knowledge;”
CEL: conhecimento ecológico local), economia ecológica, alimentação e tecnologia, como o cultivo, modelos
de distribuição e manejo, bem como sugestões para a conservação da garoupa; há ainda um capitulo sobre
ecologia da arte, mostrando a sua importância para preencher lacunas temporais e ecológicas.
Assim sendo, iniciaremos com os capítulos 1 (introdução) e 2 (a pesquisa, os pescadores e a garoupa)
que serão resumos informativos das várias publicações de nossa equipe sobre a garoupa. Optei por não ser
repetitiva e utilizar os resumos dos trabalhos publicados, ressaltando alguns aspectos. Essa forma de agregar
os estudos facilitará para estudantes de graduação e pós-graduação que tenham interesse em iniciar estudos
sobre a garoupa.
Iniciamos os estudos sobre a garoupa comum (E. marginatus), em 2008: são 10 anos de pesquisas
sobre esta espécie. A equipe é da FIFO: Fisheries and Food Institute (www.fisheriesandfood.com), citando a
seguir os principais pesquisadores dessa trajetória: Mariana Clauzet (Unisanta), Milena Ramires (Unisanta),
Natalia Hanazaki (UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina), Priscila Lopes (UFRN), Renato Silvano
(UFRGS), Shirley Pacheco (IFECT, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, São Sebastião/
SP) e Svetlana Salivonchyk (Academia de Ciências da Bielorússsia). Outros pesquisadores também foram
chegando ao longo dos anos e participando da equipe, ampliando nossos estudos sobre a garoupa: Peter
May (na época UFRRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), Branko Glamuzina (Universidade de
Dubrovnik), Regina Priolli (colaboradora Nepa, Unicamp, na época Unisanta), Cleverson Zapelini (LECAP,
Laboratório de Etnoconservação e Áreas Protegidas/UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus) e
Marcelo Cristianini (FEA/NEPA/UNICAMP). Ainda há a colaboração com Paolo Guidetti (Universidade de
Nice), através de visitas realizadas em 2017 e 2018 (essa última incluiu uma visita a campo, Sardenha, Itália,
com a participação em comitê de doutorado da aluna E. Desiderà). Os alunos que colaboraram nesses estudos
sobre a garoupa foram Daiana Schneider, Djalma Prado, I. Martins, F. Bueloni, Laura Suemitsu, Luis Silva,
Vinicius Nora e Tainá Barreto. O site da FIFO (www.fisheriesandfoodcom) torna disponível em PDF várias das
publicações da equipe.
O capítulo 2, de Begossi e Salivonchyk, resume alguns trabalhos da equipe, sobre a garoupa comum,
E. marginatus. É um capítulo que visa apontar o que produzimos para que o estudante possa iniciar os estudos
sobre a garoupa. Inserimos resumos ilustrativos de alguns trabalhos e concentramos esse capítulo sobre os
estudos da equipe da FIFO. Desse modo, haverá em particular e de forma proposital, citações e resumos dos
nossos trabalhos. Entretanto, uma revisão com alta riqueza de referências pode ser encontrada em Condini
et al. (2017) e em Begossi et al. (2019). O livro de Craig et al. (2011) é muito didático e útil, englobando as
garoupas do mundo.
O capítulo 3, por Clauzet, analisa a importância econômica da garoupa para a pesca artesanal associada
a política de gestão dos recursos pesqueiros. É um estudo das políticas publicas relacionadas a pesca, incluindo
a legislação ambiental e de pesca, como defeso. Clauzet versa sobre a estatística disponível de desembarque
pesqueiro no Brasil, ressaltando a escassez de dados e de sistematização, e reúne nesse capitulo informações
sobre desembarques pesqueiros da pesca artesanal de algumas espécies, incluindo os serranídeos garoupas
e badejos; ressalta ainda a importância do conhecimento local dos pescadores para preencher lacunas no
conhecimento sobre as espécies de pescado. O defeso (salário ou compensação financeira paga aos pescadores
em períodos de proibição da pesca), como demonstra Clauzet, é estabelecido sem o conhecimento sobre o
período reprodutivo de algumas espécies e muitas vezes discorda do conhecimento ecológico dos pescadores,
em relação ao período reprodutivo dessas espécies. O caso especifico da garoupa E. marginatus é trazido
dentro do contexto brasileiro da pesca e das políticas publicas, reunindo informações dispersas, enriquecendo
a análise e trazendo ferramentas para algum futuro no manejo da pesca no Brasil. Importante ressaltar que
Clauzet, nesse capitulo, integra também a pesca no Brasil, a pesca artesanal, o conhecimento local e a pesca da
garoupa, as medidas de manejo de defeso e de áreas protegidas; leva ainda em conta trade-offs sobre manejo,
eficácia do mesmo e os conflitos com as e comunidades de pescadores artesanais, que, na realidade, podem
ser, ou se tornar, aliadas no manejo ecológico. Finalmente, esse capítulo mostra a canalização do investimento
governamental à pesca beneficiando há muitos anos empresários da pesca industrial a carcinicultura, em
detrimento da pesca artesanal, a fonte de nossa riqueza alimentar.
O capítulo 4, por Suemitsu e Cristianini, tem foco especial na importância do pescado para consumo,
iniciando o estudo através de informações mundiais sobre o consumo de peixes. Os autores observam também
que por ser o peixe rapidamente perecível, os estudos sobre o aumento de sua vida útil para consumo são
muito importantes e em particular sobre uma espécie de valor comercial como a garoupa, E. marginatus. A
tecnologia para aumentar a vida útil dos peixes é fundamental num país como o Brasil, com altas possibilidades
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para consumo e comércio, seja através de águas continentais ou de águas marinhas. Desse modo, Suemitsi e
Cristianini observam que a pasteurização e esterilização são os principais métodos de conservação dos alimentos
pela indústria: entretanto, esses métodos possuem inconvenientes, como a redução do valor nutricional do
alimento ou a degradação de vitaminas, dentre outros. De forma diferente, o processamento a alta pressão
isostática (o produto é embalado a vácuo submergido em um fluido que irá atuar como meio de transmissão de
pressão), tendo sido estudado em outras espécies de peixes, exceto a garoupa, é uma forma de buscar a melhor
conservação desse pescado. Esse capítulo é um estudo sobre a conservação de filés de garoupa congelados e
frescos, sob alta pressão isostática, com relação á textura e cor da carne da garoupa (amostras de E. marginatus
do Rio de Janeiro da Colônia de Pescadores de Copacabana). Os resultados mostraram que o método de alta
pressão isostática não alterou a cor nem a textura das amostras de filé de garoupa congeladas (amostras frescas
de filés de garoupa usadas como controle). Desse modo, a pressurização não afetou a estrutura proteica do filé
da garoupa e o congelamento dos filés de garoupa são uma opção para a conservação da mesma. Esses são
resultados muito importantes e podem auxiliar no comércio da pesca artesanal e em melhores planejamentos
para o manejo e comercialização da espécie.
O capítulo 5, por Silvano, versa sobre a conservação da garoupa, E. marginatus. Esse capítulo traz
informações detalhadas sobre a biologia e ecologia da garoupa, que é uma espécie sedentária, protogínica,
ou seja, os indivíduos se desenvolvem primeiro como fêmeas; posteriormente, há inversão sexual no
desenvolvimento e se tornam machos. Essa característica torna a garoupa uma espécie vulnerável, considerando
ainda que indivíduos maiores são os preferidos na pesca, causando então um maior impacto à população.
Assim como Clauzet (capítulo 3), este capítulo chama a atenção sobre a falta de conhecimento com relação
ao período reprodutivo e as políticas de defeso em geral e sobre a garoupa Silvano mostra como é importante
ter conhecimento biológico e ecológico da espécie para ser possível um manejo ecológico eficaz. Silvano
ressalta ainda, que o manejo da garoupa deve estar associado à políticas de manejo que levem em conta a
segurança alimentar das populações de pescadores artesanais, visto que é um peixe apreciado e consumido,
bem como importante no comércio. No capítulo 5 são analisadas as medidas de manejo, bem como algumas
limitações destas (tamanho mínimo, proibição da pesca na época reprodutiva) e é salientada a importância das
AMPs (áreas marinhas protegidas ou, do inglês, MPAs – “Marine Protected Areas”), que podem também ter
efeitos positivos de repovoamento e beneficiar a pesca. Ainda seguindo essa sugestão, Silvano ressalta que
apesar dos benefícios ecológicos das AMPs, poucos estudos avaliam a pesca artesanal no entorno ou dentro
dessas áreas protegidas, ampliando as lacunas sobre a compreensão sócio-ecológica sobre peixes e pescadores.
Nesse capítulo é apresentada uma revisão da opção de manejo via AMPs com relação a garoupas (e badejos),
incluindo as suas limitações e são ainda apresentadas outras sugestões para o manejo e para a conservação da
garoupa e de peixes recifais através de: turismo, pagamento de serviços ambientais e co-manejo, esse último
com a inclusão da participação das comunidades de pescadores.
O capítulo 6, por Lopes, Verba, Begossi e Pennino acrescenta aos modelos de distribuição de populações
as informações do conhecimento ecológico local dos pescadores. Os autores demonstram a utilidade desses
modelos na conservação de espécies cujo conhecimento no Brasil é parcial e localizado, como é o caso
da garoupa E. marginatus. Lopes e coautores confirmam, através da comparação de modelos com base na
ocorrência da garoupa (“modelo biológico clássico”) e baseados no conhecimento ecológico de pescadores
(LEK) que a utilidade desses últimos pode contribuir para informações sobre a distribuição das espécies, sobre
aspectos quantitativos e ecológicos, bem como para aplicações em manejo e conservação. Relembrando a
importância dos museus e herbários para o conhecimento ecológico-evolutivo, bem como taxonômico, Lopes
e co-autores enfatizam a importância desses para o conhecimento e conservação da biodiversidade e dissertam
sobre o funcionamento dos modelos de predição sobre a distribuição das espécies e sobre a lacuna de dados
que podem gerar tendências nos resultados, favorecendo espécies ou tamanho de indivíduos, por exemplo.
Dados de ocorrência das espécies são difíceis e raros, afirma os autores. O Brasil, repleto em lacunas devido ao
parco conhecimento ecológico sobre inúmeras espécies, conta, entretanto com vasto conhecimento de LEK,
observam os autores no capítulo 6. Utilizando modelos de distribuição de espécies (MDE – ou, do inglês,
SDM – “species distribution models”), em especial modelos bayesianos, foi possível modelar a distribuição
de E. marginatus utilizando-se ambas origens de dados (museus e literatura científica, dentre outros) e LEK
(conhecimento local de entrevistas com pescadores) que foram associadas a variáveis ambientais, como
temperatura e salinidade, dentre outras. Modelos espaciais foram obtidos (AUC – “Area under the receiveroperating characteristic curve”) e TSS (“True Skill Statistic”). Os autores demonstram que ambos os modelos
(modelo tradicional e modelo base LEK) tiveram boas métricas e se sobrepuseram (de 71 a 91%), com áreas
de ocorrência de E. marginatus previstas similares. Finalmente, Lopes e co-autores concluem que o modelo
etnobiológico prevê a ocorrência de E. marginatus em águas mais rasas e em temperaturas idênticas ao outro
modelo.
Há dois capítulos sobre o cultivo da garoupa: um no Brasil, por Kerber (Redemar Alevinos), e o outro
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por Glamuzina, da Universidade de Dubrovnik.
O capítulo 7, por Kerber, da Redemar Alevinos é inovador no Brasil, em se tratando de cultivo da
garoupa, E. marginatus. Kerber relata que as primeiras experiências de cultivo dessa espécie datam da década
de 80. Atualmente, a iniciativa privada (representada pela Redemar Alevinos), tem levado em frente o cultivo
de E.marginatus bem como o seu repovoamento. Os detalhes do cultivo da garoupa são relatados por Kerber
nesse capítulo, com figuras muito ilustrativas. Assim, é descrita a obtenção dos reprodutores e sua manutenção
em tanques, a prevenção contra parasitas, a marcação com chips eletrônicos, bem como exames de DNA
para avaliar endogamia e definir cruzamentos. Pela sua característica de protoginia, E. marginatus não é
de fácil manejo ou cultivo. Assim, é descrita a manipulação hormonal (para inversão sexual), avaliação da
produção de sêmen, coleta de ovócitos, larvicultura, cuidados com a alimentação e classificação de alevinos,
a engorda e finalmente o repovoamento. O repovoamento é cuidadoso, contando com cinco pontos focais e
com monitoramento.
No capítulo 8, sobre o cultivo da garoupa na Europa, Glamuzina observa que a garoupa comum,
E. marginatus, ocorre ao norte no Mediterrâneo enquanto a “white grouper” Epinephelus aeneus ao sul
do Mediterrâneo. No Mar Adriático, segundo Glamuzina, quatro espécies ocorrem, as duas já citadas, e
também “goldblotch grouper” (Epinephelus costae) e “dogtooth grouper” (Epinephelus caninus), além das
já citadas. O autor ressalta no capítulo 8 que apesar da importância biológica e econômica dessas espécies,
há escassez de informações sobre elas. Entretanto, enfatiza o autor, as espécies de garoupa estão decrescendo
em abundância e em biomassa. Glamuzina descreve a biologia e a pesca de E. marginatus, em particular,
salientando ser protogínica e monândrica. Assim como as observações de E. marginatus no Brasil (capítulo 2),
no Mediterrâneo Glamuzina observa que as gônadas da garoupa E. marginatus estão maduras na primavera e a
desova é observada do verão ao outono. O autor chama a atenção para a escassez de dados sobre a pesca de E.
marginatus no Mediterrâneo, o que dificulta o seu manejo; ressalta ainda a importância de dados recentes da
Turquia (referência no capítulo 8) utilizando LEK (conhecimento ecológico local dos pescadores). Glamuzina
descreve e mostra a importância do cultivo da garoupa, importante para o consumo e para o comércio,
iniciado nos anos noventa especialmente na Croácia e na Itália: esse cultivo enfrenta ainda dificuldades
especialmente no que tange ao cultivo da larva, o que representa um obstáculo à criação de juvenis em larga
escala. A temperatura da água é uma variável muito importante ao crescimento da garoupa, afirma Glamuzina,
sendo o aquecimento da temperatura da água devido às mudanças climáticas um fator de distúrbio à espécie.
Projetos de pesquisa recentes, um sobre o cultivo de peixes no Mediterrâneo (DIVERSIFY) e o outro sobre o
repovoamento da garoupa, com experiência em águas italianas, são descritos apontando novas perspectivas de
cultivo e conservação da garoupa, dentre outros peixes.
O capítulo 9 (Begossi e Caires) versa sobre a importância da arte para dirimir lacunas sobre o
conhecimento das espécies de peixes, incluindo a garoupa. Informações evolutivas e ecológicas podem ser
obtidas através da arte, afirmam os autores. Há a informação oriunda da arte local (seja de comunidades
de pescadores do Brasil ou de aborígenes da Australia), atual ou pretérita, representada em desenhos, cujas
espécies em vários casos podem ser identificadas, demonstram Begossi e Caires. Há também informação
ecológica (localização e distribuição de espécies em uma determinada época) obtida a partir de pinturas
clássicas, observam Begossi e Caires. Desse modo, os autores analisam, a partir de pesquisa de campo em
comunidades de pescadores e principalmente a partir de visitas a museus, os diversos (24) exemplos expostos
em uma tabela incluindo representações em pinturas. Espécies emblemáticas e importantes (“key cultural
and ecological species”, Begossi et al., 2019), são excelentes candidatas a pesquisas onde há representação
gráfica e artística, especialmente quando há lacunas nas informações biológicas e ecológicas, como é o caso
da garoupa.
Esse livro, Garoupas e Pescadores, reúne pesquisa interdisciplinar sobre a garoupa (garoupa comum) e
também intercontinental (América-Europa /Atlântico Sul-Mediterrâneo). São temas que incluem informações
biológicas, ecológicas, etnobiológicas e etnoecológicas (conhecimento local), econômicas, incluindo a pesca
artesanal, com detalhes sobre a pesca no Brasil e no Mediterrâneo (capítulo 8), bem como tecnológicas, seja
para o consumo e venda (capítulo 4) ou sobre cultivo (capítulos 7 e 8). Finalmente, o capítulo 10 (conclusões,
por Lopes) ressalta as principais diretrizes e sugestões para políticas públicas sobre o manejo e a conservação da
garoupa, relacionados à pesca artesanal, distribuição, mudanças climáticas, segurança alimentar e economiaecológica.
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Chapter 1. Groupers (Epinephelus marginatus) and Fishers
Alpina Begossi1,2,3

NEPA (Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação), CAPESCA, UNICAMP, Av. Albert Einstein 291, CEP: 13083-852,
Campinas, SP, Brazil (permanent address)
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Fisheries and Food Institute – FIFO (www.fisheriesandfood.com), UNISANTA, R. Cesário Mota 08, CEP: 11045-040, Santos,
SP, Brazil. Email: albegossi@gmail.com
3
PPG Ecomar/Auditoria Ambiental, UNISANTA, R. Cesário Mota 08, CEP: 11045-040, Santos, SP, Brazil
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This book integrates information on research about the dusky grouper, Epinephelus marginatus, in
Brazil and the Mediterranean. Such studies include collaboration with artisanal fishermen as well as with
researchers from different institutions, represented in the chapters of this book: Branko Glamuzina (University of Dubrovnik, Croatia), Claudia Kerber (Redemar Alevinos, Ilhabela), Marcelo Cristianini (FEA/Food
Technology and NEPA/Nucleus of Food Studies, UNICAMP/State University of Campinas), Laura Suemitsu
(Fea, Unicamp), Mariana Clauzet (Santa Cecília University, UNISANTA), Priscila Lopes (UFRN, Federal
University of Rio Grande do Norte), Renato Silvano (UFRGS, Federal University of Rio Grande do Sul), Rodrigo Caires (MZUSP, Museum of Zoology of São Paulo) and Svetlana Salivonchyk (Belarusian Academy of
Sciences). The coordination of the thematic project FAPESP (14 / 16939-7) “FISHERS & GROUPERS [Epinephelus marginatus]: ecology, ethnoecology and food security on the Brazilian coast” is by A. Begossi, Nepa
/ Unicamp, in partnership with FIFO (Fisheries and Food Institute, www.fisheriesandfood.com) and Unisanta.

Difficulties in Brazilian ecological research
In this introductory chapter I take the opportunity to recall some difficulties that we, researchers, have
when researching in our country. The purpose of these memories is the hope of having better days for ecological research in Brazil.
It should be noted that ecological research, over the years, has become increasingly difficult in Brazil.
My first years of research were free, pleasant, when the inspection agencies of the Brazilian government had
not yet turned against us, researchers.
Little by little, xenophobia, authoritarianism and obscurantism grew and created decrees or laws that
made it almost prohibitive to carry out ecological research in Brazil, under the risk that the researcher would
go to jail or be forced to pay high bails to the government. An overstatement? No. Important to recall the case
of the researcher Van Rossmalen (“Antibiopiracy laws hinder research in Brazil”, says BBC Brazil’s NYT,
in Folha de São Paulo, 08/28/2007) and Decree 8772 of 11 May 2016. If these examples are not enough, it is
also worth mentioning the persecution of the biologist E. Carlini (2/23/2018, www.uol.com.br; https://brasil.
elpais.com/brasil/2018/02/27/politica/ 1519749794_845442.html). While researchers are repressed, “Balbinas and Belo Montes” continue to impact rivers, forests and their people. Tomchinsky et al. (2013) address the

M.P. 2.186-16 / 2001 (M.P.: Medida Provisória, a provisional law), with the creation of CGEN (Conselho de
Gestão do Patrimônio Genético – Genetic Heritage Management Council ), a federal agency, which brought
several negative impacts to research, as in ethnobotany. I suggest consulting the aforementioned websites for
more information on laws and decrees that end up being obstacles to research in Brazil.
Gradually, and as a prevention, I left areas or research topics more critical or sensitive in relation to
Brazilian legislation, somewhat restrictive: first I left the ethnobotany, then the animals (and fish) medicinal
and now I will leave the Brazilian grouper behind. Our latest studies on the grouper, in a systematic way, most
likely end with this thematic project FAPESP (2014 / 16939-0). In addition to the restrictions on the grouper
itself (a native and vulnerable threatened species), research is considered by most Brazilian governmental
agencies as “an exposition of genetic information to foreigners”. Everything is further complicated if there is
the inclusion of fishers in the studies (according to Decree 8772 of 11 May 2016). Research on grouper may
depend on the collaboration of fishers, as this species is highly valued and not so abundant in fishing landings compared to the landings of sand drums, bluefish or sardines. As a prevention, we have also fled from
traditional communities (even neo-traditional, Begossi, 1998), working in collaboration with non-traditional
artisanal fishermen. In fact, I emphasize that the research exposed in this book, as well as the publications of
this research group of the thematic Fapesp project already mentioned, have the necessary authorizations until
then: Ethics Committee and the federal agencies SISGEN (Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético - National Genetic Heritage Management System) and SISBIO (Sistema de Autorização e Informação em
Biodiversidade - Biodiversity Authorization and Information System), as follows:
• Comitê de Ética: No. 1.747.889, Universidade Santa Cecília, 27/09/2016.
• SISBIO: No. 53824
•

SISGEN: No. AB53669

Two FAPESP thematic research projects were dedicated to artisanal grouper fishing, along with an
IDRC (International Development Research Center) research project, coordinated by A. Begossi and F. Berkes,
Canada in partnership with UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) and FIFO (Fisheries and Food
Institute, www.fisheriesandfood.com): FAPESP 2009 / 11154-3 and FAPESP 2014 / 16939-7; IDRC.104519–
004). Since 2013 these surveys have been carried out at NEPA (Nucleus for Food Studies and Research /
UNICAMP) with FIFO (Fisheries and Food Institute) and UNISANTA (Universidade Santa Cecília, Santos)
partnerships. There are several scientific publications about the dusky grouper E. marginatus produced by
this research group, including 3 books (see references in this chapter). For those interested in deepening this
theme, I include here 3 abstracts of studies whose fishing landings contributed with substantial information
about the grouper, as follows (BOX 1, 2, 3):
BOX 1: Begossi, A.; Salyvonchyk, S.; Nora, V.; Lopes, P. F. e Silvano, R.A.M. (2012). The paraty artisanal
fishery (southeastern Brazilian coast): ethnoecology and management of a social-ecological system (SES)” in.
Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2012, 8:22 http://www.ethnobiomed.com/content/8/1/22.

This study intends to give recommendations to the management of Paraty fishery in Brazil through an interplay of local and scientific knowledge. In particular, the objectives are the following: 1) to describe the
Paraty fishery; 2) to compare the fishermen’s local ecological knowledge with recorded fish landings and
previous studies in Paraty; 3) to combine the data on local fishing and on local/Caiçara livelihoods with the
SES (social-ecological systems) Model. The methods include a systematic survey of fishing in Tarituba and
Praia Grande, which are located in the northern end and the central part of the Paraty municipality, respectively. For four days each month, systematic data on catches at landing points were collected, as well as
macroscopic gonad analysis data for the fishes Centropomus parallelus and C. undecimalis (snook, robalo),
Epinephelus marginatus (grouper, garoupa), Scomberomorus cavalla (King mackerel, cavala), and Lutjanus
synagris (Lane snapper, vermelho). Spring and summer are important seasons during which some species
reproduce, and the integration of fishing periods for some target species could assist in fishing management
through the use of closed seasons. Fishermen could obtain complementary earnings from tourism and from
the “defeso system” (closed season including a salary payment) to conserve fishing stocks. The SES model
facilitates an understanding of the historical context of fishing, its economic importance for local livelihoods,
the constraints from conservation measures that affect fishermen, and the management processes that already
exist, such as the defeso. If used to integrate fishing with complementary activities (tourism), such a system
could improve the responsibility of fishermen regarding the conservation of fish stocks.
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BOX 2: Begossi, A., P. Lopes, and R. Silvano (2012). Co-Management of Reef Fisheries of the Snapper-Grouper
Complex in a Human Ecological Context in Brazil. In: G.H. Kruse, H.I. Browman, K.L. Cochrane, D. Evans, G.S.
Jamieson, P.A. Livingston, D. Woodby, and C.I. Zhang (eds.), Global Progress in Ecosystem-Based Fisheries
Management. Alaska Sea Grant, University of Alaska Fairbanks. doi:10.4027/gpebfm.2012.018

Most commercially important reef fish are late maturing species and have slow growth, being thus vulnerable to overfishing. In Brazil, coastal artisanal fishers usually depend upon reef fishes, such as groupers (Serranidae) and snappers (Lutjanidae), because these fish attain higher market values compared to other fishing
resources. Most of these local and small-scale coastal fishers are located in high biodiversity areas, such as
the Atlantic forest coastal remnants. Therefore, the management of artisanal reef fisheries faces a dilemma
regarding the economic and ecological contexts: to conserve fish stocks (avoid their depletion) or to catch
fish to fulfill immediate economic needs. Drawing from examples of different fisheries from northeastern to
southern Brazilian coastal sites, we described this dilemma and provided management suggestions, aiming
to allow the development of sustainable artisanal fisheries. We recorded data from 1,761 fish landings, sampled and collected 1,453 fish from these landings, and interviewed 585 fishers from 14 fishing communities
on the northeastern, southeastern, and southern Brazilian coast. The main reef fish caught by the studied
fishers were snappers (12 species) and groupers (16 species), the former more common on the northeastern
coast and the second more common on the southern coast. However, some of these reef fishes showed many
individuals caught below the size at first maturity, which may adversely affect the exploited fish stocks. In order to change this trend, we suggested that these reef fishes would be best managed through co-management
processes, which involve the participation of fishers on where and when to fish. Managing reef fish stocks
could thus gain the support of local fishers, if they contribute to the monitoring of reef fishes located close to
or in their fishing spots, preferably through economic incentives.
BOX 3: Begossi, A., Salyvonchyk, S., Glamuzina, B., Souza, S. P., Priscila F. M. Lopes, Priolli, R. H. G., Prado, D. O., Ramires, M., Clauzet, M. , Zapelini, Schneider, D. T., 10 , Silva, L. T. e Silvano, R. A. M. 2019. Fishers
and groupers (Epinephelus marginatus and E. morio) in the coast of Brazil: integrating information for conservation. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (2019) 15:53 https://doi.org/10.1186/s13002-019-0331-2.

Background: Groupers are a vulnerable but economically important group of fish, especially for small-scale
fisheries. We investigated catches and local ecological knowledge (LEK) of diet, habitat, and past fishing
experiences. Methods: Landings, prices, interviews, and restaurants demand for two species, Epinephelus
marginatus (dusky grouper) and Epinephelus morio (red grouper), were registered. Results: We visited 74
markets and 79 sites on the coast of Brazil in 2017–2018, and we interviewed 71 fishers: Bahia (NE), Rio de
Janeiro and São Paulo (SE), and Santa Catarina (S). The landings sampled of dusky grouper (2016–2017) in
Rio de Janeiro were: n = 222, size 38–109 cm, weight 1–24 kg, average 3.84 kg; in São Paulo, São Sebastião
were: n = 47, size 39–106 cm, weight 2–8 kg, average of 2.77 kg; and at Santos: n = 80, 26–120 cm, weight
0.36–15 kg, average 2.72 kg. Red grouper was observed in markets in the northeastern Brazil. We did not
observe Epinephelus marginatus from Bahia northward; a maximum size of 200 cm was reported south of
the Bahia, besides Rio de Janeiro and São Paulo coasts, 20 years ago (or longer) by 12 fishers. Local knowledge of fishers was important for grouper data of habitat and diet; the reproduction period was identified by
fishers as September to March. Conclusions: Groupers can be considered as a cultural and ecological keystone species. We suggest protective measures: 1) fishing zoning, 2) islands (MPAs) with the surveillance of
fishers, 3) late Spring and early Summer as key periods for management (grouper reproduction), 4) studies
on grouper larvae, 5) mapping of fishing spots, 6) studies on local knowledge. Collaboration with small-scale
fishers and local knowledge could contribute to low-conflict management measures. In that regard, integrative models of management from Latin America, by using local knowledge and citizen science, could produce
successful grouper management for Brazilian data-poor fisheries, a contrasting reality to the Mediterranean
areas. Finally, the distribution of E. marginatus in Brazil leave us with questions: a) Have dusky groupers
disappeared from Bahia because of a decline in the population? b) Was it uncommon in Northeast Brazil? c)
Did changes in water temperatures forced a movement southward?
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About the book Groupers and Fishers
There are 10 chapters in this book, including the introduction and conclusion. The other chapters
deal with E. marginatus grouper biology / ecology, ethnoecology (LEK- local ecological knowledge; CEL:
conhecimento ecológico local), ecological economics, food and technology, cultivation, distribution and management models, as well as suggestions for the conservation of the grouper; there is also a chapter on the art
ecology, showing its importance to fill ecological and temporal gaps.
Chapters 1 (Introduction) and 2 (Research, Fishers and Grouper) are informative summaries of our team’s various publications about dusky grouper. I chose not to be repetitive and the I included abstracts of our published
studies in order to highlight the major results. This way of integrating studies about dusky grouper and fishers
in a book might turn it easier for undergraduate and graduate students that could be interested in starting studies about the dusky grouper.
We started studies on the grouper (common grouper, E. marginatus) in 2008: thus 10 years of research
on the grouper. The team is from FIFO: Fisheries and Food Institute (www.fisheriesandfood.com), and I mention as follows the main researchers of this trajectory in alphabetic order: Mariana Clauzet (Unisanta, Universidade Santa Cecília), Milena Ramires (Unisanta), Natalia Hanazaki (UFSC, Universidade Federal de Santa
Catarina), Priscila Lopes (UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte) , Renato Silvano (UFRGS,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Shirley Pacheco (IFECT, Instituto Federal de Educação, Ciênca
e Tecnologia, São Sebastião / SP) and Svetlana Salivonchyk (Belarusian Academy of Sciences). Other researchers also arrived over the years and participated in the team, expanding our studies on the grouper: Peter
May (at the time UFFRJ), Branko Glamuzina (University of Dubrovnik), Regina Priolli (collaborator Nepa,
Unicamp and at the time Unisanta), Cleverson Zapelini (Laboratório de Etnoconservação e Áreas Protegidas,
LECAP/Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, Ilhéus) and Marcelo Cristianini (FEA, Faculdade de
Engenharia de Alimentos, NEPA / UNICAMP). There is still collaboration with Paolo Guidetti (University of
Nice), through visits made in 2017 and 2018 (the latter included a fieldwork visit at Sardinia, Italy, with the
participation in the PhD committee of the Doctor student E. Desiderà). The students who collaborated along
these years on research about dusky grouper were Daiana Schneider, Djalma Prado, I. Martins, F. Bueloni,
Laura Suemitsu, Luis Silva, Vinicius Nora and Tainá Barreto. FIFO’s website (www.fisheriesandfoodcom)
makes several of the team’s publications available in PDF.
Chapter 2, by Begossi and Salivonchyk, summarizes some of the team’s work on the dusky grouper, E.
marginatus. It is a chapter that aims to point out our research, so that a student can start studying the grouper.
We inserted illustrative summaries of some publications and concentrated this chapter on the studies of the
FIFO team. Thus, there will be in particular and on purpose, citations and summaries of our work. However, a
review rich in references can be found in Condini et al. (2017) and in Begossi et al. (2019). Craig et al. (2011)
is very didactic and useful book, encompassing the groupers of the world.
Chapter 3, by Clauzet, analyzes the economic importance of the grouper for artisanal fisheries associated with the management of fisheries resources. It is a study of public policies related to fishing, including environmental and fisheries legislation. Clauzet deals with the statistics available for fishing landings in Brazil,
highlighting the scarcity of data and systematization, and brings together in this chapter data on fish landings
of artisanal fisheries, including the groupers and other serranids; this chapter also highlights the importance
of local knowledge of fishers to fill the gaps in the knowledge about fish. The closed season (defeso: wages
or financial compensation is paid to fishers in periods of fishing closed season), as Clauzet demonstrates, is
established without knowledge about the reproductive period of some species and often it disagrees with the
ecological knowledge of fishermen in relation to reproductive periods. species. The specific case of E. marginatus is brought within the Brazilian context of fisheries and public policies, gathering scattered information,
enriching the analysis and bringing tools for future in the management of fisheries in Brazil. It is important to
note that Clauzet, in this chapter, also integrates fishing in Brazil, artisanal fishing, local knowledge and grouper fishing, measures for the management of closed and protected areas; it also takes into account trade-offs
on management, its effectiveness and conflicts with artisanal fishermen and communities, which could turn to
be allies in ecological management. Finally, this chapter shows the channeling of government investment to
fisheries, which for many years has benefited entrepreneurs of industrial fisheries and shrimp farming, to the
detriment of artisanal fishing, the source of our fish food diversity.
Chapter 4, by Suemitsu and Cristianini, has a special focus on the importance of fish for consumption,
beginning the study through worldwide information on fish consumption. The authors also note that because
the fish is quickly perishable, studies for increasing its useful life for consumption are very important and in
particular on a species of commercial value such as the grouper, E. marginatus. The technology to increase
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the useful life of the fish is essential in a country like Brazil, with high possibilities for consumption and trade,
either through continental waters or marine waters. Thus, Suemitsi and Cristianini observe that pasteurization
and sterilization are the main methods of food preservation in the industry: however, these methods have
drawbacks, such as by reducing the nutritional value of the food or by the degradation of vitamins, among
others. With another approach, such as the high isostatic pressure processing (the product is vacuum packed
submerged in a fluid that will act as a pressure transmission), the authors observe that we seek for a better
conservation of this fish: such approach has been studied in other fish species, except the grouper. This chapter is a study on the conservation of frozen and fresh grouper fillets, under high isostatic pressure, concerning
the texture and color of the grouper meat (samples were taken of E. marginatus from Rio de Janeiro, from the
Copacabana Fishermen’s Colony). The results showed that the high isostatic pressure method did not alter
the color or texture of the frozen grouper fillet samples (fresh grouper fillet samples were used as a control).
Thus, the pressurization did not affect the protein structure of the grouper fillet and the freezing of the grouper
files are an option for its conservation. These are very important results that can assist in the trade of artisanal
fishing and in better planning for the management and commercialization of this species.
Chapter 5, by Silvano, deals with the conservation of the grouper, E. marginatus. This chapter provides
detailed information on the biology and ecology of the grouper, which is a sedentary, protogynous hermaphrodite species (individuals develop first as females; afterwards, there is a sexual inversion in the development,
and they become male). This characteristic, among others, makes the grouper a vulnerable species, considering that larger individuals are preferred in fishing, causing a high impact on the population. Just as Clauzet
(Chapter 3) draws attention to the lack of knowledge in relation to the reproductive period, Silvano shows how
important it is to have biological and ecological knowledge of the species to turn possible an effective ecological management. Silvano also points out grouper fishing must be associated with management policies that
take into account the food security of the populations of artisanal fishermen, since it is a fish that is appreciated
and consumed, as well as important in trade. In chapter 5, management measures are analyzed, as well as some
limitations of these (minimum size, prohibition of fishing in the reproductive season) and the importance of
AMPs (Áreas Protegidas Marinhas), or MPAs (Marine Protected Areas), which can have as outcome positive
restocking effects and benefit fishing. Still following this suggestion, Silvano points out that despite the ecological benefits of MPAs, few studies assess artisanal fisheries in or around these protected areas, widening the
gaps on the socio-ecological understanding of fish and fishers. This chapter shows a review of the management
option via MPAs with regard to groupers, including their limitations. Suggestions for the management and
conservation of grouper and reef fish are tourism, payment environmental services and co-management, the
latter with the inclusion of the participation of fishing communities.
Chapter 6, by Lopes, Verba, Begossi and Pennino adds to the population distribution models information about LEK, local ecological knowledge of fishers. The authors demonstrate the usefulness of these models
in the conservation of dusky grouper, whose knowledge in Brazil is partial and restricted. Lopes and coauthors
confirm, by comparing models based on the occurrence of grouper (“classic biological model”) and based on
the ecological knowledge of fishermen (LEK), that the utility of the latter can contribute to information on the
distribution of species, on its ecology, as well as in its management and conservation. Lopes and co-authors
recalling the importance of museums and herbariums for taxonomic and ecological-evolutionary knowledge,
emphasizing the importance of these for conservation. They analyze the function of the predictive models on
the distribution of species along with data gaps that cause possible outcome bias, favoring species or large/
small individuals, for example. Knowledge about species occurrence are difficult and rare, say the authors.
Brazil is full of gaps due to the scarce ecological knowledge about countless species; however, the authors of
Chapter 6 observe, there is here a vast knowledge of LEK. Using species distribution models (MDE - species
distribution models), especially Bayesian models, Lopes et al. show a model of the distribution of E. marginatus using both data sources (museums and scientific literature, among others) and LEK (local knowledge
based on interviews with fishers). These were associated with environmental variables, such as temperature
and salinity, among others. Spatial models were obtained (AUC-Area under the receiver-operating characteristic curve) and TSS (True Skill Statistic). The authors demonstrate that both models (traditional model and
LEK base model) had good metrics and overlapped (from 71 to 91%). Finally, Lopes and co-authors conclude
that the ethnobiological model predicts the occurrence of E. marginatus in shallower waters and at temperatures identical to what the classical model predicted.
In this book there are two chapters on grouper aquaculture: one in Brazil, by Kerber (Redemar Alevinos, Ilhabela) and other by Glamuzina, from the University of Dubrovnik.
Chapter 7, by Kerber is innovative in Brazil, when it comes to the cultivation of grouper E. marginatus. Kerber reports that the first aquaculture experience for this species date back to the 1980s. Currently,
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the private initiative (of Redemar Alevinos), has taken forward the cultivation of E.marginatus as well as its
restocking . The details of the grouper aquaculture and restocking are reported by Kerber in this chapter, with
very illustrative figures. Thus, it is described the obtaining of the breeders and their maintenance in tanks, the
prevention against parasites, the marking with electronic chips as well as the DNA tests to evaluate inbreeding
and define crossings. Due to its characteristic of protogyny, E. marginatus is not easy to handle or cultivate.
Thus, hormonal manipulation (for sexual inversion), evaluation of semen production, collection of oocytes,
larviculture, care with feeding and classification of fingerlings, fattening and finally restocking are described.
The restocking is careful, with five focal points along with their monitoring.
In Chapter 8, on the cultivation of grouper in Europe, Glamuzina notes that dusky grouper, E. marginatus occurs to the north in the Mediterranean and white grouper Epinephelus aeneus occurs to the south of
the Mediterranean. In the Adriatic Sea, according to Glamuzina, four species occur, being goldblotch grouper
(Epinephelus costae) and dogtooth grouper (Epinephelus caninus), in addition to those already mentioned.
The author points out in chapter 8 that despite the biological and economic importance of these species, there
is a lack of information about them. However, the author emphasizes, the grouper species are decreasing in
abundance and in biomass. Glamuzina describes the biology and fisheries of E. marginatus in Europe, taking
into account its particular feature of protogynous hermaphrodite and monandric behavior. As with other observations of E. marginatus from Brazil (chapter 2), in the Mediterranean Glamuzina observes that the gonads of
E. marginatus ripe in the spring its spawning is observed from summer to autumn. The author draws attention
to the lack of data about fish landings of E. marginatus in the Mediterranean, turning its management difficult;
he highlights the importance of recent data from Turkey (reference in chapter 8) using LEK (local ecological
knowledge of fishermen). Glamuzina describes and shows the importance of grouper aquaculture, and its
importance in consumption and trade. As Glamuzina tells, it started in the 1990s, especially in Croatia and
Italy: this culture, however, still faces difficulties especially with regard to larva culture, which is an obstacle
to large-scale juvenile production. The temperature of the water is a very important variable for the growth of
the grouper, says Glamuzina, and the increasing of the water temperature due to climatic changes is a factor
of disturbance for the species. Recent research projects, one about fish culture in the Mediterranean (DIVERSIFY) and the other on grouper restocking in Italian waters, are described pointing to new perspectives of
aquaculture and conservation of the grouper, among other fish.
Chapter 9 (Begossi and Caires) deals with the importance of art to bridge gaps in knowledge of fish
species, including grouper. Evolutionary and ecological information can be obtained through art, say the
authors. There is information from local art (whether from fishing communities in Brazil or aborigines from
Australia), current or past, represented in drawings, whose species in several cases can be identified, demonstrate Begossi and Caires. There is also ecological information (location and distribution of species at a given
time) obtained from classical paintings, note Begossi and Caires. Thus, the authors analyze, based on field
research in fishing communities and mainly visits to museums, twenty four examples shown in a table including representations in paintings. Emblematic and important species, such as the dusky grouper (key cultural
and ecological species, Begossi et al., 2019), are excellent candidates for research where there is graphic and
artistic representation, especially when there are gaps in biological and ecological information.
This book, Groupers and Fishers, brings together interdisciplinary research on grouper (dusky grouper) and also intercontinental research (America-Europe/South Atlantic-Mediterranean). These are topics that
include biological, ecological, ethnobiological and ethno-ecological (local knowledge) and economic information; they include artisanal fishing, with details on fishing in Brazil and in the Mediterranean (Chapter 8),
as well as technological information, for both consumption and sale ( Chapter 4) or about aquaculture(chapters 7 and 8). Finally, chapter 10 (conclusions, by Lopes) highlights the main guidelines and suggestions for
public policies on grouper management and conservation, related to artisanal fishing, distribution and climate
change, food security, and ecological-economy of E. marginatus.

15

References
BEGOSSI, Alpina; LOPES, Priscila; SILVANO, Renato. Co-Management of Reef Fisheries of the Snapper-Grouper Complex in a Human Ecological Context in Brazil. In: KRUSE, Gordon H. et al (ed.). Global Progress in Ecosystem-Based Fisheries Management. Fairbanks: Alaska Sea Grant, 2012. p. 353-374. doi:10.4027/
gpebfm.2012.018
BEGOSSI, Alpina et al. The paraty artisanal fishery (southeastern Brazilian coast): ethnoecology and management of a social-ecological system (SES). Journal Of Ethnobiology And Ethnomedicine. jun. 2012 http://
www.ethnobiomed.com/content/8/1/22.
BEGOSSI, Alpina et al. Fishers and groupers (Epinephelus marginatus and E. morio) in the coast of Brazil:
integrating information for conservation. Journal Of Ethnobiology And Ethnomedicine. nov. 2019. https://doi.
org/10.1186/s13002-019-0331-2

CONDINI, Mario Vinicius; GARCÍA-CHARTON, José Antonio; GARCIA, Alexandre Miranda. A review of
the biology, ecology, behavior and conservation status of the dusky grouper, Epinephelus marginatus (Lowe
1834). Reviews In Fish Biology And Fisheries, p. 301-330. out. 2017.
CRAIG, Matthew T.; MITCHESON, Yvonne J. Sadovy de; HEEMSTRA, Phillip C. Groupers of the World: A
Field and Market Guide. Grahamstown: CRC Press, 2012
TOMCHINSKY, Bernardo et al. Impactos da legilacao na pesquisa em etnobotanica no Brasil, com ênfase na
região amazônica. Amazônica: Revista de Antropologia, Online, v. 5, n. 3, p.734-761, nov. 2013.

Books from the team containing information about the grouper
(available at www.fisheriesandfood.com)
Begossi, A., Lopes, P. M., Oliveira, L. E. C. e Nakano. 2009. Ecologia de Pescadores Artesanais da da Báia de
ilha Grande, Rio de Janeiro. São Carlos: Rima.
Begossi, A., Camargo E. e Carpi Jr., S. 2013. Os mapas da pesca artesanal: pesqueiros e pescadores na costa
do Brasil. São Carlos: Rima.
Begossi A, Lopes P (Eds). 2015. Comunidades Pesqueiras de Paraty. Paraty small-scale fisheries. São Carlos:
Rima.

16

Capítulo 2. A Pesquisa, os Pescadores e a
Garoupa
Alpina Begossi1,2,3, Svetlana V. Salivonchyk2,4

NEPA (Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação), CAPESCA, UNICAMP, Av. Albert Einstein 291, CEP:
13083-852, Campinas, SP, Brazil.
2
Fisheries and Food Institute – FIFO (www.fisheriesandfood.com), UNISANTA, R. Cesário Mota 08, CEP: 11045040, Santos, SP, Brazil. Email: albegossi@gmail.com
3
PPG Ecomar/Auditoria Ambiental, UNISANTA, R. Cesário Mota 08, CEP: 11045-040, Santos, SP, Brazil.
4
Institute for Nature Management National Academy of Sciences of Belarus, 10 Skaryna Street, 220114, Minsk,
Belarus. Email: salivonchyk@yahoo.co.uk (permanent address)
As nossas pesquisas sobre a garoupa comum, Epinephelus marginatus, incluíram, além de
acompanhamento de desembarques pesqueiros, entrevistas com pescadores, muitas dessas sobre LEK (do
inglês, “local ecological knowledge”), bem como a colaboração dos pescadores na observação das gônadas
(para detalhes, ver Begossi, 2008).
Iniciaremos esse capítulo com algumas informações sobre LEK e CS (ciência cidadã, do inglês
“Citizen Science”). Nossos estudos encontram-se na área de Ecologia Humana (Begossi, 1993; Begossi et al.,
2010, 2013, 2014). Dessa forma, tanto o conhecimento local dos pescadores, sob a forma de LEK, ou ainda a
(CS) são ferramentas usadas em nossos estudos, além das ferramentas clássicas da ecologia, incluindo os seus
modelos (por exemplo, desembarques pesqueiros e forrageio ótimo, respectivamente).
Esse é um capítulo dedicado aos nossos estudos: é uma forma de resumir esses estudos e torná-los
disponíveis aos estudantes. Dessa forma, não será uma revisão do assunto, mas um resumo do que foi publicado
pela equipe. Salientamos revisões recentes sobre a garoupa (Condini et al. 2017; Begossi et al. 2019a), onde
extensa lista de referências pode ser encontrada. Esse livro pretende então facilitar aos estudantes informações
sobre a garoupa, E. marginatus, além de proporcionar uma visão integrada e multidisciplinar do assunto, com
enfoques e ferramentas da Ecologia Humana.
Ecologia Humana e LEK
Essa seção, por A. Begossi e S. Salivonchyk (consta como preprint e está publicada apenas nesse
livro, segue traduzida abaixo) é parte de: EbioRxiv preprint first posted online Sep. 5, 2019; doi:
http://dx.doi.org/10.1101/759357. The copyright holder for this preprint (which was not peerreviewed) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity.
It is made available under a CC-BY 4.0 International license.
Disciplinas ocupam nichos diferentes, e a ecologia passou a ser um nicho separado (como também a
Ecologia Humana) no período pós-guerra, caminhando de uma ciência branda (soft science) para uma dura
(hard science). No entanto, a ecologia nunca perdeu seus vínculos com as ciências físicas e sociais (Kingsland
2005: 179.191). No caso da ecologia humana pesqueira, o entendimento das complexidades da gestão da
pesca pode ajudar a restabelecer esse equilíbrio das ciências físicas e sociais na ecologia da conservação,
aceitando também que outras formas de conhecimento possam auxiliar a pesquisa científica na obtenção de
1

resultados positivos para a gestão da pesca.
Atualmente, o conhecimento local (LEK) parece ser examinado em relação à sua utilidade e aceitação
em ciências biológicas ou da pesca (Hind, 2015). O uso de LEK é muito importante nos países pobres em
dados, pois através dos pescadores (conhecimento local) ou através do conhecimento público (ciência cidadã),
podemos reduzir custos de tempo e dinheiro aumentando a eficiência na coleta de dados em relação a aspectos
ecológicos. Os países tropicais, em particular, carecem de infraestrutura para coleta de dados e muitos detêm
alta biodiversidade, com várias espécies para as quais não há conhecimento. No Brasil, por exemplo, entre
65% das espécies marinhas mais consumidas pela pesca em pequena escala, 33% estão diminuindo e 54%
têm um status desconhecido (Begossi et al., 2017). Nas pescarias de água doce dos rios amazônicos, das
90 espécies mencionadas pelos pescadores como consumidas, 78% possuem informações biológicas ou
ecológicas desconhecidas (Begossi et al., 2018).
As bases de conhecimento local, popular, ecológico e tradicional são fontes de informação com origem
na população local, no caso pescadores. Tais informações são empíricas e ricas sendo adquiridas ao longo de
vários anos ou séculos (para definições, ver: Berkes, 2012, Folke, 2004, Huntington, 2000).
Os exemplos que seguem refletem o Brasil e outros países em continentes como a América do Sul e a
África: nesses países, é rara a coleta sistemática de dados e estudos sobre o conhecimento local acumularam
informações importantes sobre as espécies locais.
Um estudo interessante sobre a metodologia LEK é apresentado por Silvano e Valbo-Jørgensen (2008),
usando “medidas de probabilidade”, como “baixa” para hipóteses inesperadas e “alta” para concordância da
LEK e dados científicos. Neste estudo citado, as comparações entre as informações fornecidas pelos pescadores
são comparadas com as da literatura, sendo uma ferramenta de análise comparativa útil para categorizar e
organizar as informações biológicas ou ecológicas relevantes.
Postuma e Gasalla (2010) mostram resultados com informações de pescadores (LEK sobre lulas)
validando suas análises e fornecendo informações importantes sobre a diminuição da concentração de lulas
no Sudeste do Brasil; além disso, mostram as condições ambientais onde as melhores capturas de lulas são
conhecidas. O mapeamento também é um aspecto importante no qual o LEK é muito útil: o conhecimento da
pesca usando informações geográficas é útil em alguns estudos. Por exemplo, Léopold et al., (2014) mapearam
a pesca de peixes em manguezais e recifes de coral na Nova Caledônia (sudoeste do Pacífico). No Brasil,
várias espécies foram mapeadas usando GPS com a ajuda de pescadores locais (Begossi, 2006). Em particular
no Sudeste do Brasil, importantes espécies-alvo foram mapeadas por esse método, incluindo a cavala, corvina,
enchova, espada, garoupa, robalo, tainha, camarão e lula, dentre outros (Begossi et al. , 2013).
Tendo como fonte o LEK, também foram fornecidas informações sobre cadeia alimentar e hábitos
alimentares (Lopes et al., 2014; Ramires et al., 2015; Silvano et al., 2006; Silvano e Begossi, 2012; Zapelini
et al., 2017). Isso é especialmente importante quando há informações inexistentes ou poucas fontes de
informações sobre peixes, como na costa do Brasil. Esse é o caso de espécies como: Rhinobatos percellens,
Sphoeroides dorsalis e Dasyatis guttata, entre outros (Begossi et al. 2016). É também importante observar
que faltam informações para espécies-alvo consumidas de águas costeiras e continentais do Brasil (Begossi
et al. 2017; 2018). Os pescadores podem ainda ajudar no monitoramento de contaminantes: a bioacumulação
também é observada por eles e pode ser muito valiosa, como no conteúdo de mercúrio no músculo dos peixes,
como mostram Silvano e Begossi (2016).
LEK também fornece informações para modelar e prever a distribuição de espécies. Isso é demonstrado
em estudos de Lopes (2019) para a costa do Brasil, utilizando modelos espaciais hierárquicos bayesianos e
variáveis oceanográficas, capazes de prever a distribuição da garoupa Epinephelus marginatus. Estas autoras
usaram dados da literatura e de pescadores, e os resultados mostram a concordância dos modelos de que a
temperatura prediz a distribuição dessa espécie e bem como a confiabilidade das informações dos pescadores.
Duplisea (2018), estudando Sebastes spp. concluiu, após entrevistas com os pescadores, que os relatórios
científicos subestimaram as capturas, incluindo as de peixes pequenos, o que levou a uma reinterpretação
na abundância de unidades populacionais. Também é demonstrado que pescadores são úteis em relação à
abundância e às mudanças temporais, com base no CPUE (Damasio et al., 2015) ou em relação às percepções
dos diferentes pescadores sobre as AMPs. Outras mudanças temporais também foram detectadas por Lima et
al. (2017) nas áreas brasileiras do Atlântico Sudeste, como uma diminuição na biomassa de peixes capturados
e uma maior abundância de peixes menores, entre outros.
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LEK na pesca de água doce
Em um estudo recente (Nunes et al., 2019), o LEK sobre comportamentos migratórios bem como
sobre outras informações ecológicas de sete peixes da Amazônia (ao longo de um trecho de 550 km do rio
Tapajós) foi estudado por meio de entrevistas com 270 pescadores, fornecendo também informações sobre
peixes ao longo de rios tributários pouco conhecidos da Amazônia (informações de grande importância
considerando a construção de barragens nessas áreas). Mudanças na abundância de peixes também foram
identificadas através da LEK: Hallwass et al. (2013) mostraram com base em informações de 300 pescadores e
de 601 desembarques de peixes do Rio Tocantins, que uma importante espécie foi extinta localmente (jaraqui,
Semaprochilodus brama), além de mudanças nas composições de das populações de peixes após represamento
do rio devido à barragem de Tucuruí.
No rio Mekong, na Ásia, os estudos de Valbo-Jørgensen e Poulsen (2000) envolveram 355 pescadores
especialistas ao longo de 2.400 km do rio, quando foram elaborados mapas de migração e obtidas informações
sobre desova de 50 espécies de peixes.

Citizen Science
A ciência cidadã (CS) (pesquisa científica pública, Cigliano et al., 2015) refere-se mais ao conhecimento
que as pessoas urbanas têm sobre algo, sendo também aplicada ao conhecimento ecológico e biológico. CS
pode responder à demandas científicas e possuir ferramentas de pesquisa rigorosas, como muitos exemplos
encontrados em Cigliano et al. (2015). Bailey et al. (2017) sugerem que CS pode trazer resultados positivos
entre cientistas da pesca e leigos em direção a uma pesquisa integrativa como uma “atividade social”.
Outros exemplos são dados por Fairclough et al. (2014) sobre projetos de ciência cidadã, sendo uma forma
econômica de coletar dados, obter voluntários e aumentar amostragens de dados, dentre outros. Informações
espaço-temporais (Støttrup et al., 2018) foram obtidas na Dinamarca usando a ciência cidadã a partir de
treinamento de grupos focais na pesca costeira. O estudo de espécies exóticas (Roy et al., 2018) é outro aspecto
importante para o gerenciamento da pesca, onde o CS é capaz de ajudar na obtenção de dados ecológicos.

Um gradiente: conhecimento local ou ciência cidadã?
Alguns (Begossi, 2008) incluem estudos nos quais o conhecimento local e a ciência cidadã estão em
funcionamento: exemplos são o treinamento de pescadores os para procurar gônadas maduras em peixes. Onde
não há dados sobre peixes, os pescadores são extremamente úteis, pois podem coletar dados, aumentando a
amostragem e a confiabilidade dos resultados. Projetos de pesquisa no Brasil foram realizados dessa maneira,
principalmente com garoupas (Epinephelus spp.) (Begossi e Salivonchyk, 2016; Gerhardinger et al., 2006).
São estudos nos quais o conhecimento local e a ciência cidadã estão envolvidos: conhecimento local porque
os pescadores ajudam com seu próprio conhecimento (como período reprodutivo ou conhecimento sobre
agregação de espécies), mas também participam com outras informações após um programa de treinamento.
Assim, as duas formas de conhecimento estão envolvidas em um “diálogo entre diferentes formas de
conhecimento” (Ruddle, 2000).
A importância dos métodos e conceitos, do conhecimento local e da ciência cidadã, pode ser útil não apenas
para países com poucos dados: por exemplo, a gestão no mar do norte mostra várias fraquezas, indicando
que há necessidade de integrar os cidadãos, pois os pescadores podem se comunicar como ambos. Na
Indonésia, por outro lado, há alto desembarque de tubarões, mas com pouca informação (Jaiteh et al.,
2017): este é outro estudo realizado em uma região particularmente pobre em dados, onde os tubarões são
primariamente alvos por suas barbatanas.
Finalmente, a integração entre os diferentes tipos de conhecimento foi posta em prática pela FAO (Fischer et
al., 2015), com um artigo técnico sobre a pesca na América Latina, como um conjunto de ferramentas para
uma abordagem de gestão baseada em ecossistemas. Vários anos antes, em 1981, Johannes afirmou como
os pescadores poderiam ser importantes para gerenciar recursos e pescarias com poucos dados; entretanto,
aproximadamente 20 anos se passaram desde seus artigos clássicos sobre “ignorando o conhecimento dos
pescadores e perdendo o barco”, dentre outros (JOHANNES, 1981, 1998, 2000).

Concluindo, o diálogo de outras formas de conhecimento com a pesquisa científica pode ajudar no
gerenciamento da pesca, especialmente em áreas com poucos dados, na forma de:
1. Aumentar a possibilidade de monitorar espécies aquáticas.
2. Organizar a coleta sistemática de dados com a ajuda de pescadores ou cidadãos especializados.
3. Diminuir os custos de pesquisa em termos de tamanho da amostra (aumento de amostras) e despesas
monetárias.
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4. Compartilhar conhecimento com outros grupos não científicos, como especialistas em pescadores e o
público.
5. Aprender com outros não cientistas que demonstram conhecimento empírico, como pescadores e o público.
6. Aumentar a possibilidade de conhecer espécies tropicais marinhas e de água doce, especialmente em áreas
com informações escassas, como a Amazônia.
7. Aumentar as possibilidades de conhecer fatores importantes, como o período de reprodução de peixes e
agregações reprodutivas, que são fatores-chave para o gerenciamento da pesca (e desconhecidos em vários
países)
8. Aumentar o conhecimento sobre as espécies-alvo.

Nossos estudos de LEK (conhecimento local) sobre a garoupa
Alguns de nossos estudos focalizaram no conhecimento local do pescador sobre E. marginatus,
dentre outras espécies, como ilustrado no BOX 1, um estudo de Begossi e Silvano (2008). Outros estudos
que incluem informações sobre a dieta e habitat da garoupa são Ramires et al. 2015 e Begossi et al. (2016).
O estudo de Silvano et al. (2006) inclui ainda informações do conhecimento local da garoupa em relação à
reprodução. Mais informações ambém podem ser encontradas em Begossi et al. (2019a: 5,6). Com relação ao
período reprodutivo da garoupa, a primavera e o início do verão seriam o período mais provável, seja através
de informações de LEK ou a partir de observações diretas macroscópicas das gônadas (Begossi et al., 2015;
Begossi et al., 2019a; Begossi e Salivonchyk, 2020).
BOX 1: Begossi e Silvano 2008: Ecology and ethnoecology of dusky grouper [garoupa, Epinephelus marginatus
(Lowe, 1834)] along the coast of Brazil Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2008, 4:20 doi:10.1186/17464269-4-20

A garoupa comum (Epinephelus marginatus) é uma captura importante para várias pescarias artesanais de
pequena escala ao longo da costa brasileira. É uma espécie protogínica e sedentária, monândrica e de maturação tardia, que a torna vulnerável à pesca, apesar de ser capturada principalmente por anzol e linha ou pesca submarina por meio de mergulho livre. A falta de informações sobre a ecologia e biologia dessa espécie no
Brasil é surpreendente. Muitas das informações encontradas na literatura dizem respeito a garoupas comuns
(“dusky grouper”) do Mediterrâneo. Os estudos que compilam o conhecimento local (etnoecologia) sobre as
espécies de peixes complementam os dados biológicos e têm sido fundamentais para o gerenciamento eficaz
da pesca. Neste estudo, nossos objetivos são obter dados sobre a garoupa comum por meio de capturas de
peixes e análise do conteúdo estomacal e maturação das gônadas (análises macroscópicas), além de entrevistas com pescadores de seis comunidades de pequena escala do litoral sul (Pântano do Sul, Florianópolis,
Estado de Santa Catarina) ao litoral norte do Brasil (Porto Sauípe, Bahia). Concluímos que abordagens de
precaução e abordagens de gerenciamento baseadas em poucos dados (“data-less”) são necessárias na costa
do Brasil. Pesquisas sobre esta espécie e o potencial da aquicultura para o seu cultivo são urgentes, devido à
aparente vulnerabilidade e diminuição de garoupa comum ao longo da costa do Brasil.
BOX 2: Silvano e Begossi (2012) Fishermen’s local ecological knowledge on Southeastern Brazilian coastal
fishes: contributions to research, conservation, and management Neotropical Ichthyology, 10(1): 133-147, 2012

Analisamos o conhecimento ecológico local (LEK, CEL) dos pescadores sobre os hábitos alimentares, interações tróficas, habitats, locais de pesca, migração e reprodução de nove peixes costeiros na Ilha de Búzios, litoral sudeste do Brasil. Entrevistamos 39 pescadores, utilizando questionários padronizados. As informações sobre uso do habitat e interações tróficas entre os peixes estudados com base no CEL (LEK) dos
pescadores foram condizentes com a literatura científica, permitindo a organização de teias tróficas para os
habitats recifal e pelágico. Os pescadores entrevistados mencionaram que formações de rochas submersas
seriam habitats importantes para alguns peixes comerciais de grande porte, como Seriola spp., Caranx latus
e Epinephelus marginatus. Em algumas circunstâncias, não havia dados biológicos para serem comparados
com o CEL (LEK) dos pescadores, que, portanto seria essa a única fonte disponível de informação (por
exemplo sobre a reprodução e migração de vários dos peixes estudados). Sugerimos aqui formas de aplicar o
CEL (LEK) dos pescadores para desenvolver e aprimorar medidas de manejo pesqueiro, como zoneamento
do espaço marinho, áreas marinhas protegidas e épocas de defeso da pesca. O CEL (LEK) dos pescadores
pode ser um apoio importante e factível para iniciativas de manejo e co-manejo pesqueiro.
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Porque estudar a garoupa?
Desde 2008 (Begossi e Silvano, 2008) estudamos, de forma direta e sistemática, a espécie Epinephelus
marginatus. A primeira pergunta que pode vir a mente é: porque estudar a garoupa comum, E. marginatus?
As principais razões são:
1. É uma espécie muito cobiçada pela pesca artesanal por ter alto valor no mercado. Por exemplo, nas
comunidades de pescadores artesanais da costa da Mata Atlântica a garoupa costuma ser citada como
muito importante para a venda, tendo seu valor comercial relativamente alto, que se mantém ao longo
dos anos. Por exemplo, na Ilha dos Búzios, uma comunidade de pescadores artesanais relativamente
isolada na costa do estado de São Paulo, em 1986/87 a garoupa tinha importância para consumo e venda
(Begossi and Richerson 1992: 348, BOX 3). Em Copacabana, Rio de Janeiro, acompanhamos a pesca
da garoupa há mais de 10 anos e os preços de mercado se mantêm altos, comparados ao de outros peixes
como enchova (Pomatomus salatrix) ou corvina (Micropogonias furnieri) (Begossi et al., 2019a).
2. A garoupa é um peixe muito apreciado no consumo da população em geral e entre os pescadores artesanais
(Box 1). De acordo com Begossi et al. (2012), dentre 16 especies de peixes em Paraty, RJ, a garoupa é o
quinto peixe preferido e o sétimo mais vendido.
3. Outras razões: a garoupa é um peixe recomendado para o consumo também para pessoas doentes, em
comunidades pesqueiras artesanais (Begossi et al., 2004). É ainda uma espécie saliente e notável na natureza
(Figura 1), colorida. Ser saliente implica em vários atributos em termos cognitivos e etnobiológicos, mas
esse assunto não iremos abordar aqui. É uma espécie emblemática, sendo uma espécie “chave” em termos
ecológico-culturais (ver Begossi et al. 2019a: 17,18).
BOX 3: In Begossi and Richerson (1992:348): The animal diet of families from Búzios Island (Brazil): an optimal foraging approach. Journal of Human Ecology 3(2): 433-458.

“O peixe preferido na ilha de Búzios é a enchova, a garoupa e o xarelete. Os peixes evitados pelos ilhéus de
Búzios são as moréias (Gymnothorax app.), arraias, bonito e sargento (Abudefduf saxatilis)… ”
“Os ilhéus vendem animais com bons preços de mercado, como garoupa, lula, olho de boi e olhete (Seriola
lalandi). A enchova é um peixe abundante e desejável, mas tem o preço mais baixo entre os melhores peixes
comercializáveis… ”.

Os pontos de pesca da pesca artesanal na pesca da garoupa
Esses pontos de pesca se referem aos pesqueiros usados para a pesca da garoupa. Temos estudado esses
pesqueiros há muitos anos. Nehrer (1997) e Nehrer e Begossi (2000) marcaram os pontos de pesca usados
por pescadores de Copacabana, Rio de Janeiro, onde figuram as ilhas Cagarras bem como o Arpoador, dentre
outros, como importantes. As Ilhas Cagarras são pesqueiros muito importantes para a pesca artesanal da
colônia de pescadores de Copacabana, até hoje (Begossi et al., 2019a; Begossi e Salivonchyk, 2020). Begossi
et al. (2013) reúnem diversos trabalhos que englobam áreas de pesca da garoupa comum. Há diversos mapas
disponíveis em publicações citadas na introdução e nesse capítulo, disponíveis em www.fisheriesandfood.
com.

Nossos estudos sobre a conservação e sustentabilidade da garoupa
Finalizamos esse capítulo ilustrando com trabalhos de nosso grupo da FIFO que abordam a conservação
da garoupa sob diversos aspectos (ver BOX 4, 5 e 6).
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BOX 4: Begossi, Salivonchyk, Barreto, Nora and Silvano (2012a). Small-scale Fisheries and Conservation of
Dusky Grouper (Garoupa), Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) in the Southeastern Brazilian Coast”by Science Journal of Agricultural Research and Management ISSN: 2276-8572 http://www.sjpub.org

A garoupa, Epinephelus marginatus, é altamente valorizada no Brasil como uma espécie de peixe comercial
capturada por pescadores de pequena escala. Esta espécie protogínica e de crescimento lento é capturada em
estágios imaturos pelos pescadores. Propomos medidas urgentes de conservação, incluindo acordos compensatórios, para incentivar os pescadores a conservar essa espécie. Os períodos de defeso associadas a acordos
compensatórios podem ajudar na conservação deste peixe altamente ameaçado, o que tem sido ignorado nas
atuais medidas de manejo no Brasil.
BOX 5: Begossi e Salivonchyk, 2020 (submitted). “A sustainable fishing of dusky grouper (Epinephelus marginatus) in the small-scale fishery of Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil”. See also bioRxiv preprint first posted
online Sep. 5, 2019; doi: http://dx.doi.org/10.1101/759357. The copyright holder for this preprint (which was not
peer-reviewed) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is
made available under a CC-BY 4.0 International license.

A pesca em pequena escala é difícil de estudar e controlar (especialmente nos países em desenvolvimento). É
ainda mais difícil estimar sua influência sobre espécies vulneráveis de peixes e diagnosticar possíveis danos
à população local de peixes. Analisamos a influência da pesca em pequena escala em um exemplo particular
de uma espécie vulnerável, a garoupa comum, Epinephelus marginatus. Observamos 1.896 indivíduos de
garoupa comum, E. marginatus, em Copacabana, Rio de Janeiro, de setembro de 2013 a fevereiro de 2018.
O peso total das capturas foi de 6.065,57 kg, com média de 1.442,50 kg/ano e desvio-padrão de 147,30 kg.
Nosso principal resultado é que a população dessa espécie vulnerável pode ser estável em Copacabana, Rio
de Janeiro. Portanto, a pesca em pequena escala realmente pode não ser prejudicial para a conservação das
espécies vulneráveis de peixes. Relatamos a observação de quase dois mil indivíduos de E. marginatus em
Copacabana, Rio de Janeiro, de setembro de 2013 a fevereiro de 2018. Descobrimos que a captura média
e seu preço na pesca de Copacabana eram notavelmente estáveis. Portanto, desde que as artes de pesca e o
número de peixes permaneçam os mesmos, a pesca de Copacabana não leva ao esgotamento dos recursos
pesqueiros e não prejudica a preservação da garoupa comum. Este exemplo é realmente importante para
analisar as possibilidades de preservação de espécies vulneráveis nos países em desenvolvimento.

BOX 6: Priolli R.H.G., Bajay M.M., Silvano R.A.M., Begossi A. 2016. Population genetic structure of an estuarine and a reef fish species exploited by Brazilian artisanal fishing. Sci. Mar. 80(4): 000-000. doi: http:// dx.doi.
org/10.3989/scimar.04407.17A

Neste estudo, utilizamos marcadores microssatélites para examinar as estruturas genéticas das populações
de Centropomus undecimalis (Bloch, 1792) e Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) coletadas em locais de
pesca artesanal ao longo de um trecho de costa no sudeste do Brasil. Com base na estatística F, não houve
diferenciação genética significativa evidente em nenhuma amostra de C. undecimalis (FST = 0,012). No
entanto, os resultados do agrupamento bayesiano, da análise de componentes principais (PCA) e da análise
discriminante dos componentes principais (DAPC) sugeriram que provavelmente havia dois clusters, sem
relação com áreas geográficas. Os resultados do gargalo populacional (bottleneck) não mostraram valores
significativos e os tamanhos efetivos da população (Ne) para os dois grupos geneticamente diferenciados
foram grandes e semelhantes. Por outro lado, para populações de E. marginatus, os loci microssatélites não
apresentaram subdivisões populacionais. O valor do FST foi baixo e não significativo (FST = 0,008); a análise bayesiana indicou um cluster e uma PCA mostrou que todas as amostras de diferentes locais geográficos compartilhavam a mesma estrutura genética. Os resultados do gargalo (bottleneck) exibiram diferenças
significativas e um baixo Ne foi observado. Os resultados do estudo genético dessas duas espécies ao longo
da costa sudeste brasileira sugerem que a estrutura genética distinta de cada espécie deve ser levada em consideração como unidades de manejo para a conservação de suas diversidades genéticas.
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Gargalo populacional e conservação: um olhar sobre Copacabana, Colônia de pescadores
Considerando que a garoupa comum é uma espécie vulnerável, sob risco de extinção, vale a pena
analisar as capturas em Copacabana em comparação com as de estudos anteriores sobre sua genética nessa
área. A população de garoupas dos locais de Copacabana e Paraty, onde foram coletados os dados originais
das capturas usadas para realizar análises genéticas, mostrou um gargalo significativo, com uma população de
663 indivíduos (Priolli et al., 2016).
Pequenas populações mostram efeitos genéticos, como gargalos e desvios (isto é, efeitos aleatórios),
bem como depressão por endogamia (isto é, efeitos direcionais); gargalos indicam que o tamanho da
população diminuiu (Meffe, 1987). Quando há uma redução repentina no tamanho da população, espera-se
que a heterozigosidade média por locus diminua (Nei et al., 1975). Os sobreviventes carregam uma amostra da
variação genética da população pré-gargalo; o tamanho mínimo efetivo da população para minimizar a perda
de variância e adequação foi sugerido em 50 para indivíduos de vida curta e 500 para indivíduos de vida longa
(Meffe, 1987).
A estrutura de estoque da maioria das espécies de garoupa não é bem conhecida (Zatcoff et al., 2004).
No entanto, dados do estudo de Priolli et al. (2016) mostram um gargalo na população da garoupa comum dos
locais de Copacabana e Paraty (RJ). Considerando nossos resultados no BOX 5, com a comparação dos dados
anuais de capturas, podemos concluir que existe uma pesca sustentável de garoupa comum, Epinephelus
marginatus, em Copacabana, Posto 6, que, possivelmente, tem a capacidade de manter uma população estável
dessa espécie de garoupa.
Perspectivas futuras apontam, levando em conta as experiências latino-americanas de co-manejo,
incorporando LEK e CS [consultar estudos com outras espécies de Epinephelus em Salas et al. (2018) e em
Fulton et al. (2018)] que poderá ser promissor o manejo da garoupa.

Figura 1. Garoupas para venda na Colônia de
Pescadores do Posto 6, Copacabana, Rio de Janeiro
(2017).
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Our research on the dusky grouper, Epinephelus marginatus, included, in addition to monitoring fishing
landings, interviews with fishermen, many of them about LEK (local ecological knowledge), as well as the
collaboration of fishermen in observing the gonads of the groupers (for details, see Begossi, 2008).
We start this chapter with some information about LEK and CS (Citizen Science). Our studies are
in the area of Human Ecology (Begossi, 1993; Begossi et al., 2010, 2013, 2014). In this way, both the local
knowledge of fishermen, in the form of LEK, or even citizen science (CS) are tools used in our studies, in
addition to the classic tools of ecology, including their models (for example, fishing landings and optimal
foraging, respectively).
This is a chapter dedicated the main results of our studies: it is a way to summarize and make them
available to students. Thus, it will not be a review of the subject, but a summary of what was published by
the team. We highlight that there are recent reviews on the dusky grouper (Condini et al. 2017; Begossi et
al. 2019a), where an extensive list of references can be found. This book then aims to provide students with
information about the grouper, E. marginatus, in addition to providing an integrated and multidisciplinary
view of the subject, with Human Ecology approaches and tools.

Human Ecology and LEK
This section, by A. Begossi and S. Salivonchyk (appears as a preprint and is published only in this book) is
part of: EbioRxiv preprint first posted online Sep. 5, 2019; doi: http://dx.doi.org/10.1101/759357. The copyright holder
for this preprint (which was not peer-reviewed) is the author / funder, who has granted bioRxiv a license to display the
preprint in perpetuity. It is made available under a CC-BY 4.0 International license.

Disciplines occupy different niches, and ecology came to be a separate niche (as Human Ecology, too)
in the post-war period, identifying itself from a soft to a hard science; however, it never lost its links to the
physical and social sciences (Kingsland 2005: 179,191). Currently, the understanding of the complexities of
fisheries management can help to re-establish this balance from physical and social sciences into conservation

ecology, by also accepting that other forms of knowledge could aid scientific research in obtaining positive
outcomes for fisheries management.
Currently, local knowledge (LEK) is still under scrutiny with respect to its usefulness and to its
acceptance in biological or fisheries science (Hind, 2015). Here, I argue that it is very important for data-poor
countries, since through fishers’ experts (local knowledge) or through public knowledge (citizen science,
CS) we can reduce costs of time and money by increasing efficiency in data collection towards ecological
knowledge. Tropical countries, in particular, lack infrastructure for data collection, and many have high
biodiversity, with several species for which there is no knowledge at all. In Brazil, for example, among 65% of
the marine species most consumed by marine small-scale fisheries, 33% are decreasing, and 54% have an
unknown status (Begossi et al., 2017). In the freshwater fisheries of the Amazonian rivers, among 90 fish
species mentioned by fishers as consumed, 78% have unknown biological or ecological information (Begossi
et al., 2018).
Local, folk, ecological and traditional knowledge bases are sources of information from local people.
Such information is often empirically based and rich in ecological or biological information, which is often
acquired over several years or centuries (for definitions see: Berkes, 2012, Folke, 2004, Huntington, 2000).
This example given for Brazil reflects the reality of other countries in continents such as South
America and Africa: often, there is hardly any systematic data collection and studies on local knowledge have
accumulated several important data points on local species.
An interesting study on the methodology and comparative findings of LEK and scientific knowledge is
given by (Silvano and Valbo-Jørgensen, 2008) using “measures of likelihoods”, such as “low” for unexpected
hypotheses and “high” for agreement of LEK and scientific data; in this study, comparisons among information
given by fishers’ experts are compared to the findings of the literature, and a comparative analysis tool is
shown to be helpful to categorize and to organize the relevant biological or ecological information.

LEK on Marine Research
An example of different knowledge systems on a cosmopolitan species is given in studies in Australia
and Brazil on Pomatomus saltatrix (bluefish, tailor) (Brodie et al., 2018); Silvano and Begossi, 2005, 2009);
these very interesting example studies local knowledge of bluefish in Australia and in Brazil and yields
enhanced data on migration and reproduction, among other characteristics. In eastern Australia (Queensland),
(Brodie et al., 2018) conducted a CS study through tag-recapture and the spatiotemporal movements of where
P. saltatrix were registered: thus, important information for the management of bluefish became available for
its management. In Brazil, (Silvano and Begossi, 2005, 2010) studies on LEK of the same species (P. saltatrix)
were performed by comparing the LEK regarding feeding, habitat and migratory movement direction of
fishers from Buzios Island (SE Brazil) to the aboriginal fishers of North Stradbroke Island in Moreton Bay
(Queensland) (Quandamooka in aboriginal language); both LEKs were also compared to the information
from the literature, showing astonishing correspondence. Reproduction and other important ecological and
biological types of information were also obtained in the studies of LEK and CS. Brodie et al. 2018 observed
that some species lack information regarding catch records because several factors make them not targeted;
however, recreational fishing programmes are similar to programmes of citizen science in which public
members participate, such as in tagging and releasing fish.
Postuma and Gasalla (2010) show results with fishers’ (LEK) information with squid, cross-validating
their analysis and providing important information about the decrease in the concentration of squid in SE
Brazil and showing environmental conditions where the best squid catches are known to occur in this region.
Mapping is also an important aspect in which LEK is very helpful: fishing knowledge using geographical
information is shown to be helpful in some studies. For example, (Léopold et al., 2014) mapped mangrove and
coral reef finfish and invertebrate fisheries in New Caledonia (southwest Pacific). In Brazil, several species
were mapped using GPS with the help of local fishers (Begossi, 2006); in particular in SE Brazil, important
target species were mapped through this method, including catfish, mackerel, snapper, croaker, sand drum,
bluefish, cutlass fish, grouper, weakfish, snook, mullet, bluerunner, shrimp and squid (Begossi et al., 2013).
Information on food chain and feeding habits were also provided, taking as a source LEK, among other
relevant biological information (Lopes et al., 2014; Ramires et al., 2015; Silvano et al., 2006 ; Silvano and
Begossi, 2012; Zapelini et al., 2017). This is especially important where there is nonexistent information or
a few sources of information on fish, such as on coast of Brazil (Begossi et al. 2016): there are certain species
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in which the only source of knowledge is LEK, such as: Rhinobatos percellens, Sphoeroides dorsalis, and
Dasyatis guttata, among others. It is important to note that information is lacking for important target species
and consumed species in both the coast and continental waters of Brazil (Begossi et al. 2017; 2018). Another
perception that fishers can help is the monitoring of contaminants: bioaccumulation is also observed by them
and can be very valuable, such as in mercury content in fish muscle, as this study shows (Silvano and Begossi
2006).
Other information through LEK provides insights for modelling and predicting the distribution of
species. This is shown in studies by Lopes et al. (2019) for the coast of Brazil, using Bayesian hierarchical
spatial models and oceanographic variables, which were able to predict the distribution of grouper Epinephelus
marginatus; they used data from the literature and from fishers, and the results show the concordance in both
models that temperature predicts the distribution of this species and the reliability of the information from
fishers. Duplisea (2018) studying redfish (Sebastes spp.) catches, concluded, after interviews with fishers, that
scientific reports underestimated catches, including those of small-fish, which led to a re-interpretation in the
abundance of stocks. Fishers are also shown to be helpful regarding temporal abundance and changes, based
on CPUE (Damasio et al., 2015) or regarding different fishers’ perceptions concerning MPAs. Other temporal
changes were also detected by (Lima et al., 2017) in SE Atlantic Brazilian areas, such as a decrease in biomass
of fish caught and a higher abundance of smaller fish, among others.
LEK in freshwater fisheries
In a recent study (Nunes et al., 2019), LEK on the migratory behaviours and other ecological information
from seven Amazonian fishes along a 550km stretch of the Tapajos river was studied through interviews with
270 fishers, also providing information on the behaviour of this fish along poorly known tributary rivers of the
Amazon ( information of great importance considering dam building in these areas). Fish abundance changes
have also been identified through LEK: Hallwass et al. (2013) showed in the lower portion of the Tocantins
rivers, by acquiring information from 300 fishers in 9 villages and 601 fish landings, that an important local
species had become locally extinct (jaraqui, Semaprochilodus brama), along with changes in fish compositions
of catches and decreases in fish production after impoundment of the river due to the Tucuruí dam.
In the Mekong river in Asia, studies by Valbo-Jørgensen and Poulsen (2000) involved 355 expert
fishermen along 2,400 km of the Mekong mainstream, elaborating migration maps and obtaining spawning
information for 50 fish species.
Citizen Science
Citizen science (CS) (public scientific research, Cigliano et al., 2015) refers more to the knowledge
urban people have about something: it has also been applied to ecological and biological knowledge; it can
respond to demand from scientific points of view and can have rigorous research tools, as many examples
given in this study by Cigliano et al. (2015). Bailey et al. (2017) suggest that a positive relationship could
bring positive results between fishery scientists and lay people towards an integrative research as a “social
activity”.
Other examples are given by Fairclough et al. (2014) concerning citizen science projects, being a costeffective form to gather data, obtaining volunteers and increasing data sets and coverages, among other effects.
Spatio-temporal information, (Støttrup et al., 2018) was obtained by using citizen science, and they were able
to train and to use focal groups for inshore fisheries in Denmark. Studying alien species (Roy et al., 2018) is
another important aspect for fishery management where CS is able to help in gaining ecological data.

A gradient: local knowledge or citizen-science?
Some (Begossi, 2008) include studies in which both local knowledge and citizen science are at work:
examples are the training of fishers with research in which fishers are trained with the fish to look for mature
gonads. Where there are no data on fish, fishers are extremely helpful since they can gather data, increasing
sampling and results reliability. Projects in Brazil and other studies were performed in this way, especially with
groupers (Epinephelus spp.) (Begossi and Salivonchyk, 2016; Gerhardinger et al., 2006). These are studies in
which both local knowledge and citizen science are involved: local knowledge because fishers do help with
their own knowledge (such as reproductive period, or knowledge on aggregation of species), but they also
participate following a training programme within the research project. Thus, the two forms of knowledge are
involved in a “dialogue between different forms of knowledge”, by which several examples and details are
explained by (Ruddle, 2000).
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The importance of both methods and concepts, of local knowledge and citizen science, can be helpful
not just for data-poor countries: management in the north sea shows several weaknesses, indicating that there
is need to integrate citizens, since fishers can communicate as both citizens and knowledgeable experts with
defined interests at stake. Indonesia has high average shark landings, but with very little local information
(Jaiteh et al., 2017): this is another study conducted in a particularly data-poor region where sharks are
primarily targeted for their fins with the help of shark fishers.
Finally, integration between the different types of knowledge has been put into practice by FAO
(Fischer et al., 2015), with a technical paper about Latin American fisheries, as a toolkit towards an ecosystembased management approach. Several years earlier, in 1981, Johannes claimed how important fishers could be
towards managing resources and data-poor fisheries; approximately 20 years have passed since its classical
papers on “ignoring fishers’ knowledge and missing the boat”, among others (Johannes, 1981, 1998, 2000).
In conclusion, the dialogue of other forms of knowledge with scientific research can help in fishery
management, especially in data-poor areas, through:
1. Increasing the possibility of monitoring aquatic species.
2. Organizing systematic data collection with the help of expert fishers or citizens.
3. Diminishing research costs in terms of sampling size (increasing samples) and monetary expenses.
4. Sharing knowledge with other non-scientific groups, such as fishers’ experts and the public.
5. Learning from other non-scientists who show empirically based knowledge, such as fishers’ experts
and the public.
6. Increasing the possibility of knowing marine and freshwater tropical species, especially from less
knowledgeable areas, such as the Amazon river.
7. Increasing the possibilities of knowing important factors, such as the period of fish reproduction and
reproductive aggregations, that are key factors towards fishery management (and unknown in several
data-poor countries).
8. Increasing knowledge on target species.

Our studies on LEK (local ecological knowledge) of the dusky grouper
Some of our studies have focused on the fishermen’s local knowledge about E. marginatus, among other
species. BOX 1 illustrates the summary of the study by Begossi and Silvano (2008). Other studies that include
information about the grouper’s diet and habitat are Ramires et al. 2015 and Begossi et al. (2016). Silvano et
al. (2006) also includes information on the local knowledge of the grouper in relation to reproduction. More
information is also found in Begossi et al. (2019a: 5.6). With regard to the grouper’s reproductive period,
spring and early summer would be the most likely period, either through LEK information or through direct
macroscopic observations of the gonads (Begossi et al., 2015; Begossi et al., 2019a; Begossi and Salivonchyk,
2020) (BOX 1 and 2).
BOX 1 : Begossi e Silvano 2008: Ecology and ethnoecology of dusky grouper [garoupa, Epinephelus marginatus
(Lowe, 1834)] along the coast of Brazil Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2008, 4:20 doi:10.1186/17464269-4-20

Dusky grouper (garoupa, Epinephelus marginatus) is an important catch for several artisanal small-scale
fisheries along the Brazilian coast. It is a sedentary, monandric, and late maturing protogynous species,
which makes it vulnerable to overharvesting even though it is mainly caught through hook and line or spear
fishing through free diving. Lack of information on the ecology and biology of this species in Brazil is astonishing. Much of the information found in the literature concerns Mediterranean dusky groupers. Studies
compiling local knowledge (ethnoecology) about fish species complement biological data, and have been
fundamental for effective fisheries management. In this study, our objectives are to obtain data about dusky
grouper through fish catches and analysis of stomach contents and gonad maturation (macroscopic analyses),
along with interviews from fishermen from six small-scales communities from the southern (Pântano do Sul,
Florianópolis, Santa Catarina State) to the northern Brazilian coast (Porto Sauípe, Bahia State). We conclude
that precautionary approaches and ‘data-less’ management approaches are needed in the coast of Brazil. Research on this species and on the potential of aquaculture for its cultivation, are urgent, due to the apparent
vulnerability and decrease of dusky grouper along the coast of Brazil.
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BOX 2: Silvano e Begossi (2012) Fishermen’s local ecological knowledge on Southeastern Brazilian coastal
fishes: contributions to research, conservation, and management Neotropical Ichthyology, 10(1): 133-147, 2012

We analyzed fishermen’s local ecological knowledge (LEK) about the feeding habits, trophic interactions,
habitats, fishing grounds, migration, and reproduction of nine coastal fishes in Búzios Island, southeastern
Brazilian coast. We interviewed 39 fishermen using standardized questionnaires. Fishermen’s LEK on habitat use and trophic interactions for the studied fishes agreed with the scientific literature, allowing the
organization of reef and pelagic food webs. The interviewed fishermen mentioned that submerged rock formations would be important habitats for some large commercial fishes, such as Seriola spp., Caranx latus
and Epinephelus marginatus. In some instances there was no scientific data to be compared with fishermen’s
LEK, and thus this kind of knowledge would be the only available source of information, such as for reproduction and migration of most of the studied fishes. We suggest herein ways to apply fishermen’s LEK
to develop and improve fisheries management measures, such as zoning of marine space, marine protected
areas, and closed fishing seasons. Fishermen’s LEK may be an important and feasible support to fisheries
management and co-management.

So, why studying groupers?
Since 2008 we (Begossi and Silvano, 2008) have studied, directly and systematically, the species
Epinephelus marginatus. The first question that may come to mind is: why do you study the common grouper,
E. marginatus? The main reasons are:
1. It is a species very coveted by artisanal fishing because it has high market value. For example, in artisanal
fishing communities off the coast of the Atlantic Forest, the grouper is often cited as very important for sale,
with its relatively high commercial value, which has been maintained over the years. For example, at Ilha
dos Búzios, a community of artisanal fishermen relatively isolated off the coast of the state of São Paulo, in
1986/87 the grouper was important for consumption and sale is (Begossi and Richerson 1992: 348, BOX 3).
In Copacabana, Rio de Janeiro, we have been following grouper fishing for over 10 years and market prices
remain high compared to other fish such as bluefish (Pomatomus salatrix) or sand drum (Micropogonias
furnieri) (Begossi et al., 2019a).
2. The grouper is a very popular fish for consumption by the general population and among artisanal fishermen
(Box 3). According to Begossi et al. (2012), among 16 species of fish in Paraty, RJ, the grouper is the fifth
favorite fish and the seventh most sold.
3. Other reasons: in artisanal fishing communities the grouper is a fish recommended for consumption also
for sick people, (Begossi et al., 2004). It is also a salient and remarkable species in nature (Figure 1), colored.
Being salient implies several attributes in cognitive and ethnobiological terms, but we will not address this
issue here. It is an emblematic species, being a “key” species in ecological-cultural terms (see Begossi et al.
2019a: 17,18).
BOX 3: In Begossi and Richerson (1992:348): The animal diet of families from Búzios Island (Brazil): an optimal foraging approach. Journal of Human Ecology 3(2): 433-458.

“The preferred fish on Búzios Island are bluefish, grouper and bluerunner. The fish avoided by Búzios islanders are green and spotted moray (Gymnothorax app.), ray, bullet mackerel and little tunny, and sergeant
major (Abudefduf saxatilis)…”
“Islanders sell animals with good market prices, such as grouper, squid, greater amberjack and yellowtail
(Seriola lalandi). Bluefish is an abundant and a desirable fish, but it has the lowest price among the best
marketable fish…”.

Fishing spots used by the artisanal fisheries in grouper fishing
These fishing spots refer to the fishing grounds used for grouper fishing. We have been studying these
fishing grounds for many years. Nehrer (1997) and Nehrer and Begossi (2000) marked the fishing spots used
by fishermen in Copacabana, Rio de Janeiro, where the Cagarras islands as well as Arpoador, among others,
are important. The Cagarras Islands are very important fishing grounds for artisanal fishing in the Copacabana
fishing association, until today (Begossi et al., 2019a; Begossi and Salivonchyk, 2020). Begossi et al. (2013)
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bring together several studies that include fishing areas of the dusky grouper. There are several maps available
in the publications cited in the introduction and in that chapter, available at www.fisheriesandfood.com.

Our studies on the conservation and sustainability of groupers
We conclude this chapter by illustrating with studies by our FIFO group that address grouper
conservation in several ways (see BOX 4, 5 and 6).
BOX 4: Begossi, Salivonchyk, Barreto, Nora and Silvano (2012a). Small-scale Fisheries and Conservation of
Dusky Grouper (Garoupa), Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) in the Southeastern Brazilian Coast”by Science Journal of Agricultural Research and Management ISSN: 2276-8572 http://www.sjpub.org

The dusky grouper (garoupa), Epinephelus marginatus, is highly valued in Brazil as a commercial fish species harvested by small-scale fishermen. This protogynous and slow-growing species is caught at immature
stages by fishermen. We propose urgent conservation measures, including compensatory arrangements, to
encourage fishermen to conserve this species. Closed fishing seasons associated with compensatory arrangements could help towards the conservation of this highly threatened fish, which has been ignored in current
management measures in Brazil.
BOX 5: Begossi e Salivonchyk, 2020 (submitted). “A sustainable fishing of dusky grouper (Epinephelus marginatus) in the small-scale fishery of Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil”. See also bioRxiv preprint first posted
online Sep. 5, 2019; doi: http://dx.doi.org/10.1101/759357. The copyright holder for this preprint (which was not
peer-reviewed) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is
made available under a CC-BY 4.0 International license.

Small scales fisheries are hard to study and control (especially in developing countries). It is even harder to
estimate their influence on vulnerable fish species and diagnose possible damage to local fish population. We
analyse the influence of small-scale fishing on a particular example of a vulnerable species, dusky grouper,
Epinephelus marginatus. We observed 1,896 individuals of dusky grouper, Epinephelus marginatus, in Copacabana, Rio de Janeiro, from September 2013 to February 2018. The total weight of the catches was 6,065.57
kg, with an average of 1,442.50 kg/year and a std of 147.30 kg. Our main result is that the population of this
vulnerable species can be stable at Copacabana, Rio de Janeiro. So, small-scale fisheries really might be not
harmful for the conservation of the vulnerable fish species. We report observation of nearly two thousand
Epinephelus marginatus individuals in Copacabana, Rio de Janeiro, from September 2013 to February 2018.
We have found that the average catch and its price in the Copacabana fishery were remarkably stable. So,
provided that the fishing gear and the number of fishes remain the same, fishing in the Copacabana fishery
does not lead to depletion of fish resources and does not harm preservation of the dusky grouper. This example is really important for analysing possibilities of vulnerable species preservation in developing countries.
BOX 6: Priolli R.H.G., Bajay M.M., Silvano R.A.M., Begossi A. 2016. Population genetic structure of an estuarine and a reef fish species exploited by Brazilian artisanal fishing. Sci. Mar. 80(4): 000-000. doi: http:// dx.doi.
org/10.3989/scimar.04407.17A

In this study, we used microsatellite markers to examine the genetic structures of Centropomus undecimalis
(Bloch, 1792) and Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) populations collected from artisanal fishing sites
along a stretch of coastline in southeastern Brazil. Based on F-statistics, there was no significant genetic
differentiation evident in any C. undecimalis samples (FST=0.012). However, Bayesian clustering, principal
component analysis (PCA) and discriminant analy- sis of principal components (DAPC) results suggested
that there were most likely two clusters, with no relation to geographic areas. The bottleneck results showed
no significant values and the effective population sizes (Ne) for the two genetically differentiated groups
were large and similar. In contrast, for E. marginatus populations, the microsatellite loci showed no population subdivisions. The FST value was low and non-significant (FST=0.008), a Bayesian analysis indicated
one cluster, and a PCA showed that all samples from different geographical sites shared the same genetic
structure. The bottleneck results exhibited significant differences, and a low Ne was observed. The results of
the genetic study of these two species along the southeastern Brazilian coast suggest that the distinct genetic
structure of each species should be taken into account as management units for the conservation of their
genetic diversities.
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Bottleneck: a glance at Copacabana, Colônia de pescadores
Considering that the dusky grouper is an endangered species, analyzing the catches in Copacabana
relative to those in previous studies on its genetics from this area is worthwhile. The population of groupers
from the sites in Copacabana and Paraty, where the original catch data used to perform genetic analyses was
collected, showed a significant bottleneck, with a population of 663 individuals (Priolli et al., 2016).
Small populations show genetic effects such as bottlenecks and drifts (i.e., random effects) as well as
inbreeding depression (i.e., directional effects); bottlenecks indicate that the population size declined (Meffe,
1987). When there is a sudden reduction in population size, the average heterozygosity per locus is expected to
decline (Nei et al., 1975). Survivors carry a sample of the genetic variance from the prebottleneck population;
the minimum effective population sizes to minimize the loss of variance and fitness were suggested to be 50
for short-lived individuals and 500 for long-lived individuals (Meffe, 1987).
The stock structure of most grouper species is not well understood (Zatcoff et al., 2004). However,
data from the Priolli et al. (2016) study showed a bottleneck in the population of dusky groupers from the
sites in Copacabana and Rio-Paraty, in southern Rio de Janeiro. Considering our results and the comparison
of yearly catch data, we can conclude that there is a sustainable fishery of dusky grouper from Copacabana,
Posto 6, that has the capability of maintaining a stable population of dusky groupers.
Future perspectives point out, taking into account the Latin American experiences of co-management,
that incorporating LEK and CS [see studies with other species of Epinephelus in Salas et al. (2018) and in
Fulton et al. (2018)] could lead to an effective management of groupers.

Figure 1. Groupers (E. marginatus) for sale at the
Colonia de Pescadores de Posto 6, Copacabana, Rio
de Janeiro (2017).
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Capítulo 3. Importância econômica da garoupa nas comunidades costeiras do Brasil
Mariana Clauzet

Abstract
Grouper is a target species for fishing and due to its biological, ecological characteristics and its high
value of trade, additional studies focused on their management and marketing proposals are needed to achieve
UN sustainable development goals (Agenda 2030) and to promote small fishing communities resilience along
the Brazil’s coast. Several studies have reported groupers and other fishes from the Serranidae family being
sold in coastal city markets and in restaurants from north to south of the Brazilian coast. However, the large
difference in fish value along the production chain benefits neither small producers nor final consumers. In
addition, final consumers are not guaranteed to consume quality fish and / or fish caught under conservation
rules. For fish commercialization improvement in Brazil, we suggest new studies that focus on the fair insertion of small producers in the national market and / or in alternative forms of market, that can be carried out
at in the community level at the locations where the fish are caught. Moreover, new mix public policies, done
through participatory process, and at interinstitutional and multi-sectoral levels are needed, both to implement
management rules in the capture of the grouper and to empower and insert small producers into the national
fishing economy.

Apresentação
Neste capítulo o tema da comercialização de pescado, especialmente de garoupas, é apresentando
através de dados de pesquisas em diferentes localidades da costa do Brasil. A partir disto, são argumentados quais os impactos negativos e positivos das políticas de gestão dos recursos pesqueiros sobre a cadeia
econômica da pesca tais como, por exemplo, as áreas marinhas protegidas e a legislação associada a captura
e ao defeso de pesca. Por fim, são feitas algumas considerações sobre as potencialidades de futuras pesquisas
contribuírem para o desenvolvimento da cadeia da pesca. Portanto, buscou-se contribuir para sistematizar um
paronama atual do comércio da garoupa, decorrente das suas formas de captura e comercialização, e as limitações e perspectivas futuras da cadeia econômica de pescado marinho na costa brasileira.

Breve panorama da produção pesqueira e diretrizes para a sustentabilidade da pesca
Os mais recentes dados sobre a produção pesqueira no mundo foram disponibilizados pela FAO em
2018, apresentando que a pesca marinha, continental e a aquicultura produziram até 2016 mais de 170,9 milhões de toneladas de peixes, sendo 151,2 milhões de toneladas destinadas ao consumo humano (FAO, 2018).
Os estoques pesqueiros vêm sendo cada vez mais explorados devido ao aumento da capacidade global
de pesca e esforço, principalmente de países asiáticos e países em desenvolvimento, gerada pela chamada
“corrida da pesca” (Anticamara et al. 2011).
Considerando os dados de produção pesqueira da FAO, a produção brasileira de pesca marinha não
figura entre os 25 países principais produtores mundiais. Contudo em relação à produção de pescado advinda

da aquicultura o país está na décima terceira posição, entre os 16 países de maior produção aquícola mundial
(FAO, 2018). Segundo dados da Associação Brasileira de Psicultura , disponíveis no anuário brasileiro da
psicultura, o Brasil produziu 722.570 toneladas em 2019, apresentando um crescimento de 4,5% em relação
ao ano anterior.
O pescado desempenha um papel fundamental na nutrição e segurança alimentar mundial. Desde
1961, o aumento médio do consumo mundial de pescado (considerando dados da FAO até março de 2018) foi
de 3,2%, tendo sido superior ao crescimento populacional (1,6%) e superado o consumo de carne de animais
terrestres. Em termos per capta, o consumo de pescado aumentou de 9,0 kg em 1961 para 20,2 kg em 2015,
uma taxa média de 1,5% ao ano. As estimativas preliminares relativas ao ano de 2017 apontam para um novo
aumento, que poderá alcançar até 20,5 kg ao ano (FAO, 2018).
A estatística pesqueira no Brasil, mesmo que sem série histórica suficiente para a maioria da costa
(Freire, 2015), apresenta informações que mostram a diminuição da produção pesqueira marinha em relação
ao total da produção pesqueira do Brasil, sendo que 23% dos estoques pesqueiros estão em exploração plena
e 33% estão sobre-explorados (Brasil, 2006).
Para o Estado de São Paulo, os dados de estatística pesqueira são públicos através do banco de dados
do Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira Marinha e Estuarina do Instituto de Pesca (PMAP),
que registra as descargas de pescado nos principais pontos de desembarque da pesca profissional do litoral
paulista. Tal ferramenta pode ser utilizada em estudos sobre a comercialização de pescado, uma vez que as
informações sobre a captura podem ser “filtradas” por pescado, número de unidades produtivas, municípios
desembarcados, valor estimado, entre outros (PMAP, 2019) (Box 1).
BOX 1: Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira Marinha e Estuarina do Instituto de Pesca. 2019.
Secretaria de agricultura e Abastecimento. Instituto de Pesca de São Paulo

O Instituto de Pesca é uma instituição vinculada à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e, entre outras atribuições, é responsável
pela execução do Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira Marinha e Estuarina - PMAP. Este
programa é coordenado e executado pelo Laboratório de Estatística Pesqueira (Santos), em conjunto com os
Núcleos de Pesquisa e Desenvolvimento do Litoral Norte (Ubatuba) e Sul (Cananéia). Os dados pesqueiros
são obtidos por método censitário através de entrevistas voluntárias com mestres de embarcações e pescadores, e pela consulta a registros de descarga de pescado em mais que 200 locais nos 15 municípios da costa
paulista. A coleta de dados pesqueiros é executada pelo Governo do Estado de São Paulo desde 1944. Os
principais motivadores deste trabalhos são: Dar visibilidade ao setor pesqueiro demonstrando sua importância para a geração de renda, alimento e empregos; Orientar políticas públicas de diferentes esferas de governo para o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira; Orientar setor produtivo na tomada de decisão
sobre o desenvolvimento da atividade; Indicar territórios pesqueiros e padrões de utilização do ambiente
marinho; Dar subsídios à gestão de conflitos internos ao setor pesqueiro ou entre a atividade pesqueira e outras; Dar subsídios para a avaliação do estado de explotação dos estoques pesqueiros e de seu ecossistema; e
Verificar a eficiência das medidas de gestão aplicadas. O PMAP tem como política de dados nunca divulgar
informações que permitam a identificação de pessoas, de pequenos grupos ou de empresas. Embora o Instituto de Pesca seja uma instituição pública, os dados individuais fornecidos voluntariamente por pescadores,
armadores e empresas de pesca são privados e devem ser respeitados como tal. Este compromisso ético com
o setor pesqueiro é a base do Programa de Monitoramento. Os dados de pesca são divulgados publicamente
de forma consolidada por ano, mês, município, aparelho de pesca ou espécie no sítio institucional na internet
(http://www.pesca.sp.gov.br/index.php/estatistica-pesqueira) e através de informes a anuários pesqueiros,
também disponíveis no sítio. Análises específicas, que atendam a política de dados do PMAP, podem ser
solicitadas diretamente ao Laboratório de Estatística Pesqueira (propesq@pesca.sp.gov.br).

No Brasil, o maior esforço nacional no levantamento da situação dos estoques pesqueiros marinhos
ocorreu entre 1995 e 2005, com o desenvolvimento do Programa Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE1). De uma maneira geral, o estudo concluiu que os principais recursos já explotados não permitiam aumento de produção com o aumento do esforço de pesca, pois
a maioria já se encontrava plenamente explotada ou sobre-explotada. Por outro lado, alguns estoques promis1
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sores demandariam estudos adicionais para o dimensionamento de seu potencial, necessitando provavelmente
de estratégias de ordenamento pesqueiro (Viana, 2013).
No contexto da gestão de pesca internacional, do qual o Brasil é signatário, destaca-se que desde
2015 a sociedade global está comprometida com o desenvolvimento sustentável através das Metas de Desenvolvimento Sustentável e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (MDS e ODS – 2015/20302).
Assinados na Assembleia das Nações Unidas, os ODS’s versam sobre 17 áreas temáticas fundamentais para a
governança humana e a resiliência socioambiental incluindo, entre outros temas, as metas de conservação de
recursos marinhos.
Apesar da ênfase do ODS 2 “Fome Zero” em grande parte no combate à fome através da produção
agrícola, não pode ser negligenciado o potencial de contribuição dos pescadores para a segurança alimentar,
que é um objetivo fundamental no Agenda 2030, conforme registrado na meta 2.3.
A diversidade das espécies capturadas pelas tecnologias não seletivas de pescado em pequena escala, permitem o consumo de uma diversidade elevada de peixes que promovem o consumo saudável e podem
diminuir o esforço de pesca sob determinados recursos. Indicativamente, em São Paulo e no Rio de Janeiro,
mais de 100 espécies diferentes de peixes são capturados, consumidos e comercializados localmente (Begossi
e Figueiredo, 1995; Clauzet, 2014).
Vale ainda, por fim, também citar o Código de Conduta da Pesca Responsável (CCPR3) da FAO,
com mais de 20 anos, que deve ser considerado no planejamento para a sustentabilidade da pesca. Tal código
já foi adotado voluntariamente por mais de 170 Governos membros da FAO com o objetivo de estabelecer
princípios e padrões aplicáveis à Conservação, Gestão e Desenvolvimento de todas as pescarias, sobretudo
para a pesca artesanal realizada em estuários, baías e recifes, ecossistemas sujeitos diretamente à degradação
ambiental pela expansão urbano-industrial.
A produção da pesca marinha entrou em queda na década de 1980 (Figura 1), possivelmente como resultado da somatória do aumento da aquicultura marinha e continental, da sobre-explotação de certos estoques
pesqueiros, dos altos custos dos insumos para a atividade pesqueira como óleo-diesel, energia elétrica e mão
de obra, e da ausência de políticas de manejo eficientes na gestão da pesca. Esta diminuição pode impactar negativamente os pescadores artesanais que vivem exclusivamente da pesca e são economicamente dependentes
da exploração destes recursos (Begossi et al. 2000; Cergole e Wongtschowski, 2003; IBAMA, 2008; MPA,
2012, Viana, 2013).

Fonte: Elaboração própria, adaptado de informações disponíveis em FAO, 2018.

Vale destacar que as Garoupas (Epinephelus marginatus e E. morio) estão classificadas com algum
2

Processo desenvolvido a partir de 2012, após a Rio+20 para reestruturar as metas de desenvolvimento sustentável anteriores estabelecidas pelas Metas para o Desenvolvimento do Milênio (MDM). Em 2015 foi definida a agenda atual de DS, através
do documento “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
3
http://www.fao.org/3/i4356pt/I4356PT.pdf
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estado de ameaça de acordo com a portaria 445 de 19 de Maio de 20154 e E. marginatus está classificada como
Vulnerável na IUCN Red List5, o que é bastante preocupante tanto pela sua importância ecológica, quanto por
ser espécie-alvo da pesca artesanal costeiro-marinha. Para Fennessy (2006), estudioso dos aspectos ecológicos
de reprodução das garoupas no sudeste Africano, a sobre-explotação é a principal ameaça a E. marginatus,
uma vez que a espécie apresenta crescimento lento, hermafroditismo protogínico e comportamento de agregação reprodutiva, o que a torna vulnerável às pressões da pesca.

Pesca e Comercialização de Garoupas
No litoral paulista, nos últimos doze meses, a captura de garoupas registrada pelo PMAP6 nos municípios costeiros do estado foi de Kg 3.756,49, descarregados em 190 desembarques pesqueiros, sete destes
com uso de arpão, 73 com linha de mão e anzol e o restante com redes de emalhe de fundo e outros artefatos,
resultando em um valor estimado de R$ 95.254,84 (PMAP, 2019).
Durante os anos de 2017 e 2018, Begossi et al. (2019) realizaram visitas a restaurantes especializados dos Estados da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, registrando uma média de 374 kg de
garoupas para a revenda nos pratos dos respectivos cardápios. Normalmente os valores na comercialização de
pescado nos mercados locais variam em função do pescado disponível e da demanda de consumo.
Apesar de não estarem disponíveis informações sobre a produção e comércio de garoupa no Brasil
de maneira sistematizada, sabe-se que na maioria das comunidades de pescadores artesanais, a garoupa é uma
espécie-alvo de alto valor de mercado (Begossi et al. 2011 a), e sua captura ocorre predominantemente com
linha e anzol ou no mergulho com arpões. Mesmo fora das estatísticas nacionais de pesca alguns trabalhos na
literatura registram informações sobre a garoupa em diferentes localidades na costa do Brasil.
Na Baía de Ilha Grande, estado do Rio de Janeiro, Begossi et al. (2004; 2009) realizaram um projeto
investigando o uso de recursos naturais e segurança alimentar dos pescadores em 34 comunidades residentes
nos municípios de Paraty (n=206 pescadores entrevistados), Angra dos Reis (76 pescadores) e Ilha Grande
(131 pescadores) (Box 2).
BOX 2: Comunidades pesqueiras de Paraty - Sugestões para manejo. Alpina Begossi e Priscila F. M. Lopes
(Org.). São Carlos: RiMa Editora, 2014. 324 p.

O estudo promovido em colaboração entre a FIFO (Instituto de Pesca e Alimentos e o IDRC (Centro de
Pesquisa em Desenvolvimento Internacional), focou na governança dos sistemas locais, na gestão da pesca
e segurança alimentar de pescadores artesanais na Mata Atlântica do Brasil, sendo a baia de Ilha Grande o
local de estudo envolvendo mais de 350 pescadores entrevistados. Mais de 85% dos pescadores da Baía de Ilha
Grande vendem sua produção para as peixarias do centro de Paraty. Por isso, as peixarias foram estudadas
como representantes do ponto de comercialização de pescado local. A coleta de dados foi realizada com entrevistas aos donos das peixarias e perfil dos consumidores, tanto durante o verão quanto no inverno, atento
às mudanças sazonais. As Garoupas são vendidas nas peixarias locais e consideradas com um bom valor de
venda, e assim como outros Serranídeos e os robalos, geram lucro para o comerciante, sendo vendida ao consumidor final por um valor entre R$ 8 a 10 por kg maior do que o valor pago pelo comerciante ao produtor.
Contudo, para os comerciantes entrevistados espécies como o carapau, de menor valor de mercado, acabam
sendo melhores para a venda local, pois a quantidade vendida supera o menor valor do kg. Foi possível observar que a venda é feita a residentes, turistas, restaurantes e mercado externo, especialmente o CEASA no
Rio de Janeiro. Importante mencionar que o CEASA / RJ também é fornecedor de pescado para o mercado
interno de Paraty. Existe uma cooperação entre peixarias para dividir as despesas de levar e buscar mercadorias no o CEASA / RJ.

Neste estudo, as garoupas foram citadas por 53 pescadores como o pescado mais vendidos em todas
as comunidades estudadas, junto com outros quatro: a Cavala (93 citações), Robalo (85), Camarão (72) e Corvina (72). Na cidade de Paraty, incluída na região da Baía de Ilha Grande, RJ, Clauzet (2014) verificou que
85% dos pescadores artesanais vendem o pescado para o mercado local e regional, que absorve a produção em
4
5

https://uc.socioambiental.org/noticia/168422
https://www.researchgate.net/publication/329017176_Epinephelus_marginatus_The_IUCN_Red_List_of_Threatened_
Species_2018_eT7859A100467602
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quatro peixarias: “Mar de Paraty”, “São Pedro”, “Duas irmãs” e “Caiçara”, enquanto o CEASA/RJ recebe o
excedente da produção local. Contudo, os comerciantes não consideram a garoupa como “melhor espécie para
a venda”, devido ao seu elevado valor de mercado. Apesar de terem sido registradas para a venda, a garoupa
não é o principal pescado comprado pelo público consumidor das peixarias locais, que são fundamentalmente
os moradores da cidade de Paraty. No caso de Paraty, apesar de ser uma cidade turística, a sazonalidade do
turismo local pareceu ter pouca influência nos valores dos pescados vendidos ao longo do ano, justificando a
escolha de espécies de menor valor como as mais vendidas segundo os comerciantes.
As garoupas, assim como outros serranídeos e os robalos, aparecem entre os pescados com maior diferença entre os preços de compra e venda nas peixarias de Paraty, RJ, variando entre R$ 8 e 10 o preço do kg
pago pelo comerciante ao pescador e o preço final pago pelos consumidores nas peixarias. Apesar do alto valor
de mercado destes pescados, a venda das espécies mais populares, de menor valor como, por exemplo, o carapau (com variação entre preço de compra e venda de cerca de R$ 3 kg) são consideradas pelos comerciantes
como “melhores pescados para a venda”, pois sua venda é mais frequente (Clauzet, 2014).
No litoral norte de São Paulo, Clauzet (2008) verificou uma situação oposta, na qual os pescadores da
Enseada do Mar Virado, em Ubatuba, percebem o turismo local da época de verão como catalizador de boas
vendas de suas produções de pesca. Na região, devido ao hábito estabelecido da venda de pescado direta nas
praias, os pescadores preparam sua produção pesqueira do inverno, somado obviamente, com a própria produção de pesca nos meses de verão, para a venda direta aos turistas nas praias.
O CEASA, é inclusive, parte indispensável da cadeia econômica da pesca de Paraty/RJ, funcionando
tanto como receptor, quanto como fornecedor de pescado para as peixarias. Existe o trabalho conjunto entre
as quatro peixarias locais para a venda e compra no CEASA; os comerciantes de Paraty trabalham com banqueiros no Ceasa que recebem os produtos levados por fretes e decidem o preço de venda. Depois de uns dias
mandam o dinheiro da venda, descontando o valor da nota (tiram 12% no Ceasa de SP e 10 % no CEASA/RJ).
No mercado de peixe da cidade de Santos, SP, principal ponto de comercialização regional do litoral centro paulista, Catarino (2015) realizou um estudo do comércio de pescado através de entrevistas com
comerciantes donos dos 18 boxes existentes e de observações diretas durante Março a Outubro de 2014 e
2015. Como resultado foram registrados 42 diferentes peixes, identificados popularmente pelos comerciantes
entrevistados (n= 18), advindos na maioria da produção pesqueira regional da baixada santista. Em menor
escala (em 20% dos registros totais), havia pescados importados como, por exemplo o “salmão do Chile”,
que apresentou a maior biomassa vendida ao longo da pesquisa, e pescados da aquicultura, especialmente as
tilápias, sendo citado o Saint Peter como principal tipo de tilápia vendido, além de moluscos . Vale citar que o
CEAGESP/SP é um receptor de parte dos produtos que não são comercializados nos boxes por alguns dias e
seus comerciantes vendem aos atravessadores do CEAGESP.
Entre os peixes comercializados, existem grupos de alto valor comercial que estão vulneráveis nas
listas da IUCN e na Portaria 455 do MMA/Brasil como as garoupas do gênero Epinephelus spp. (n = 30
registros), os badejos do gênero Mycteroperca spp. (n= 27) e grupos de peixes com períodos de defeso já
estabelecidos como a sardinha Sardinella brasiliensis (n = 71) e os cações (Carcharhinidae) (n = 72). Dentre
os Serranídeos, Epinephelus spp. não aparece nas 10 espécies mais frequentemente observadas, mas Mycteroperca spp, sim, junto a outros pescados comercialmente importante como as corvinas, cações e sardinhas.
Os valores de compra e venda das garoupas variaram cerca de R$ 8,00 o preço kg pago ao pescador e o preço
de venda ao consumidor final.
Em um extenso trabalho de campo sobre comercialização da garoupa ao longo de 4 estados na costa
do Brasil, Begossi et al. (2019) fizeram 29 visitas a restaurantes nos estados da Bahia, Rio de Janeiro, São
Paulo e Santa Catarina, encontrando uma média de 374 kg de pescado comprados de pescadores para revenda
nos restaurantes, dentre os quais o nome popular de garoupa e badejo, aparecem como opções de pratos nos
cardápios dos restaurantes. Os preços de mercado tendem a seguir as demandas, ou seja, uma alta demanda
aumenta o preço, no entanto, os autores observaram que as garoupas tem um preço maior no cardápio do que
outros pescados também considerados nobres, como, por exemplo, anchovas (Pomatomus saltatrix) e corvinas (Micropogonais furnieri).
Neste mesmo estudo, foram visitados 74 mercados de peixes, entre os estados do Rio Grande do
Norte a Santa Catarina, nos quais foi registrada a venda de Epinephelus marginatus nos mercados do Rio de
Janeiro até Santa Catarina, mas para a cidade do Rio de Janeiro foi verificado que muitas vezes as garoupas
são compradas diretamente pelos consumidores no ponto de venda da colônia de pesca de Copacabana (posto
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6). No estado da Bahia, a venda nos mercados foi registrada para Epinephelus morio.
Em relação a pescados utilizados para venda e para consumo, enquanto a variável que define a venda
é o preço, o consumo é definido por diversas variáveis como preferências, disponibilidade, entre outras e,
portanto, o nicho alimentar é mais amplo com relação ao da venda (Begossi, 2004). Na Baía de Ilha Grande,
RJ, por exemplo, a riqueza das etnoespécies citadas como vendidas é um pouco menor que a riqueza das
etnoespécies citadas como consumidas: 51 etnoespécies em Paraty, 26 em Angra dos Reis e 38 nas Ilhas da
Gipóia e Grande (comparadas as 73, 34 e 57 etnoespécies consumidas, citadas, respectivamente, para cada
uma dessas regiões) (Begossi et al. 2009).
A falta de dados estatísticos para o Brasil (Freire et al., 2015), evidencia o valor do conhecimento
ecológico local (CEL) dos pescadores brasileiros para melhorar a pesquisa e a gestão da pesca, uma vez que
esses dados não dependem da análise estatística convencional. A lacuna na estatística pesqueira pode ser minimizada com estudos junto aos pescadores, uma vez que diferentes trabalhos sobre taxas de captura atuais
e históricas, quando comparados às respostas dos usuários com dados coletados por métodos tradicionais de
amostragem feitas por diários de bordo ou por instituições locais, tiveram resultados muito precisos, tanto no
Brasil, como por exemplo, também em Madagascar, Austrália e ao longo do Mar Vermelho (Jones et al. 2008;
Tesfamichael et al. 2014; Thurstan et al. 2015; Damasio et al. 2015).
Diversos outros trabalhos mostraram que o CEL pode ser uma fonte alternativa de dados e informação
quantitativa e qualitativa sobre a identificação, dinâmica populacional, abundância e riqueza; comportamento,
reprodução, migração, locais de pesca e taxas de captura, e alguns deles demonstram a compatibilidade com a
literatura científica (Johannes et al., 2000; Clauzet e Barrella, 2004; Sáenz-Arroyo et al., 2005; Ramires et al.,
2012; Lozano-Montes et al., 2008; Silvano e Valbo-Jorgensen, 2008; Begossi et al., 2008; Daw et al., 2011;
Clauzet, 2009; Hallwass et al., 2011, Silvano e Begossi, 2012).

Políticas Púbicas de gestão de pesca versus desenvolvimento dos pescadores artesanais
Embora estejamos num momento histórico de novas diretrizes internacionais e nacionais relacionadas à conservação do ambiente costeiro-marinho, segundo WORN et al. (2006), os métodos convencionais de
manejo pesqueiro não vêm trazendo resultados satisfatórios. Em parte, isso se deve ao caráter multi-escalar
dos problemas ambientais, que demandam políticas públicas orientadas por uma “missão”, ou seja, políticas
executadas por múltiplos setores; com a cooperação intergovernamental para adaptação de diretrizes nacionais de política às peculiaridades locais, e os mecanismo de governança transversais (Robbinson e Mazucatto,
2018).
No Brasil, é especialmente crítica a gestão pesqueira considerando-se seu histórico de mudanças institucionais recorrentes. Brevemente, as políticas públicas federais para o setor na última década estiveram
inicialmente sob a jurisdição do Ministério da Pesca e da Aquicultura (antiga SUPEDE/IBAMA). No entanto,
após sua flagrante ineficiência, em 2016 passou para responsabilidade do Conselho Nacional de Aquicultura e
Pesca (CONAPE) e a Secretária de Pesca e Aquicultura (SPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Alimentos (MAPA) (Decreto nº 8,852/20167). Foram programados diferentes planos e ações
para promover o desenvolvimento sustentável das atividades de pesca brasileiras, incluindo o Plano de Zoneamento de Pescas e Aquicultura (PRONAF/Pesca), entre outros. A partir de 2017, a gestão pesqueira foi para
jurisdição do Ministério da Indústria e do Comércio Exterior através do Decreto nº 9.0048 que sinaliza uma
priorização de atividades industriais de grande escala de pesca. Em 2019, foi criada a Secretaria de Aquicultura e Pesca, novamente vinculada ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA, responsável
por formular as diretrizes de ação governamental para a Política Nacional de Aquicultura e Pesca.
Como proposições para um cenário futuro se faz importante criar espaços de debate democrático e
representativo para decisões sobre os diferentes usos do território costeiro e marinho, fortalecendo a participação das comunidades usuárias de recursos naturais frente aos órgãos públicos que fazem a gestão deste ambiente. Neste sentido, é fundamental que o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, o Estatuto da Cidade,
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação no caso de áreas marinhas protegidas, criem e/ou fortaleçam
seus instrumentos de tomada de decisão.
Como destacaram anteriormente na literatura, Ludicello et al., (1999), Hersoug, (2004) e Castello,
(2007), entre outros, a pesca ocorre dentro de um contexto social, portanto, propor soluções para o problema
7
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da sobre-exploração de recursos apenas através de políticas de limitação do acesso como, por exemplo, áreas
marinhas protegidas, emissão de licenças de pesca, épocas de defeso, restrições de aparelhagem, limites de
captura por cotas e as taxações sobre recursos sobre-explorados, não necessariamente diminuirá o esforço de
pesca e/ou mediará conflitos na exploração dos recursos entre os pescadores.
Vale neste momento destacar que o defeso de pesca atualmente estabelecido no Brasil como medida de manejo é, em geral, controverso para diversas espécies capturadas na costa brasileira. Quando é
estabelecido o defeso de pesca, período correspondente ao período reprodutivo de determinada espécie, os
pescadores profissionais devem deixar a atividade pesqueira sobre aquela espécie e recebem o auxílio Seguro-Defeso (Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 20039 ) cedido pelo Governo Federal, que corresponde a um
salário mínimo mensal durante o período que o defeso está vigente.
Contudo tais períodos são estabelecidos por pesquisas científicas de reprodução de espécies que
muitas vezes têm resultados discordantes com o conhecimento ecológico local sobre os períodos reprodutivos.
Além disso, alguns pescadores ao logo da costa brasileira consideram essa medida ineficiente Lopes (2008)
e Mussiello-Fernandes et al., (2017), considerando insuficiente para o sustento financeiro de suas famílias e
relacionando-a ao despreparo do Governo em arcar com os custos do benefício no período de defeso, deixando
os pescadores a receber a quantia, somente depois do período de proibição, forçando-os a buscarem outras
alternativas de renda ou a infringirem a lei e pescarem durante o período de defeso.
Um dos períodos de defeso mais bem estabelecido no Brasil é o caso do Camarão-sete-barba Xiphopenaeus kroyeri, uma das principais espécies da pesca comercial, estabelecido pelo Poder Público através da
Instrução Normativa do IBAMA nº189/200810, que determina a proibição da pesca no período de 1° de março
a 31 de maio.
Diversos autores discutem a eficiência que essa medida tem para a conservação do recurso, do ecossistema e sustentabilidade da atividade para seus usuários. Branco (2005), por exemplo, chama atenção quanto
à falta de fundamentação biológica para a medida no litoral Centro-Norte catarinense, que acaba provocando
conflitos com a atividade de fiscalização do IBAMA. Graça-Lopes et al. (2007) mostraram que o defeso no
período que vem sendo executado é prejudicial à pesca do camarão no litoral de São Paulo agindo antagonicamente em termos de biomassa do recurso, uma vez que os indivíduos da nova coorte já possuíam tamanho
comercial em março e abril e já existe perda de exemplares grandes por morte natural no período. Mussiello-Fernandes et al. (2017), identificaram que segundo o conhecimento ecológico local dos pescadores do litoral
Nordeste e Sudeste brasileiro este período não corresponde à época de reprodução do Camarão-sete-barba.
Com estudos que mostram resultados opostos, Heckler et al., (2013) e Azevedo (2013) consideram esse período de defeso está adequado, mesmo que constantemente debatida nas instituições que gerenciam a pesca.
No caso de Epinephelus marginatus não existe defeso estabelecido, o que deve ser prioridade no planejamento do manejo para a conservação da espécie, considerando ser alvo da pesca e o seu estado de ameaça
na lista vermelha da IUCN e na Portaria 445 do Brasil. Nora et al (2017), por exemplo, identificaram que 80%
dos pescadores entrevistados na comunidade de Praia Grande, Paraty, RJ citam queda na abundância de E.
marginatus na região. Neste sentido, os estudos de Silvano et al. (2006) e Begossi et al. (2012; 2019) apontam
para períodos reprodutivos com base no conhecimento ecológico local de garoupas, bem como com base em
análises macroscópicas das gônodas (estado de maturação e peso das mesmas) que podem ser subsídios para
o planejamento do período de defeso como manejo da espécie.
Outra recorrente atual medida de manejo de pesca, porém também controversa, são as chamadas
áreas marinhas protegidas (AMP’s), que se estabeleceram no Brasil em maior número a partir da década de
1990 e atualmente fazem parte do acordo de aumentar áreas protegidas nos mares do mundo constante na
Agenda 2030. Lopes et al. (2015) apontam que o sistema de implementação de AMP no Brasil é insuficiente
aos objetivos de conservação, por se tratar de áreas dispersas, muitas vezes estabelecidas em sistemas top-down sob territórios pesqueiros de comunidades locais utilizados por muitas gerações antes de se tornarem
áreas protegidas.
Na região da Baia de Ilha Grande, RJ, Lopes et al. (2013) analisaram a abundância de espécies de
Serranídeos (E. marginatus e E. morio e Mycteroperca bonaci) em locais dentro e fora das AMP’s e os resultados indicaram que as garoupas eram mais abundantes fora dos limites da AMP no setor norte, onde os conflitos
com os pescadores são mais fortes, mas eram mais comuns dentro da AMP na parte sul, apontando para o fato
9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.779.htm
10
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2008/in_ibama_189_2008_defesocamaroes_revoga_in_ibama_91_2006_92_2006.pdf

47

de que a eficácia da área protegida deve ser considerada não somente pela biodiversidade, mas também a partir
da resolução de conflitos locais. Estes, por sua vez podem ser minimizados com a participação dos usuários na
delimitação e regras de uso das áreas protegidas.
Alguns estudos discutem que tão importante para o alcance dos objetivos de conservação quanto o
estabelecimento de AMP é a conectividade entre estas áreas. Miceli et al. (2009), por exemplo, desenvolveram
um modelo de conectividade entre áreas marinhas de proteção integral e de uso sustentável para a região Sul-Sudeste do litoral do Brasil, buscando integrar as variáveis de distância entre as áreas, espécies sobre-exploradas e riqueza de espécies, desenvolvendo assim um planejamento espacial para o uso dos recursos pesqueiros
mais promissor à conservação das espécies que ali habitam.
Outro exemplo está no estudo de Andrello et al. (2013), que analisaram através de modelagem a
conectividade entre mais de 100 AMP’s no mar mediterrâneo, que apresenta uma das regiões de maior biodiversidade marinha do planeta. Vários grupos de AMP’s se formaram e foi identificado que cada AMP estava
diretamente conectada a outras quatro, com alguns destes “nós” mais fundamentais que outros, segundo diferentes variáveis analisadas. Como resultado, concluíram que apesar da conectividade ainda estar abaixo do
ideal, a mesma é fundamental no recrutamento das larvas de E. marginatus.
Os autores destacam que especialmente para espécies com uma fase adulta sedentária e uma fase
larval dispersiva, como E. marginatus, a eficácia das “redes” de AMP’s é fundamental para persistência das
populações, e para enfrentar a futura redução da duração das larvas pelágicas, após o esperado aumento da
temperatura do mar, especialmente na plataforma continental, com as mudanças climáticas. Neste contexto,
no Brasil, Priolli et al. (2016), através de marcadores microssatélites para examinar as estruturas genéticas
das populações de Centropomus undecimalis e E. marginatus capturadas pela pesca artesanal na costa sudeste
do Brasil, também apontam para o potencial das AMP’s (se bem delimitadas) na conservação da garoupa, ao
aumentar os efeitos potenciais de transbordamento e subsídio larval. Neste estudo, sob diferentes parâmetros
estatísticos testados, os resultados apontam a mesma estrutura genética nas amostras de diferentes localidades,
indicando a ocorrência de uma única população de E. marginatus na costa sudeste analisada.
A complexidade de se alinhar a gestão do setor da pesca com o desenvolvimento sustentável e inclusivo, conforme previsto na Agenda 2030 (Tsakinika et al., 2018), não se manifesta apenas pela própria
natureza dos recursos pesqueiros11, mas também pelos diferentes níveis de interação entre usuários e arranjos
institucionais existentes neste setor. Soma-se a isto, a dificuldade em superar o preconceito dos gestores públicos e cientistas tradicionais em aceitar-se e integrar-se a uma forma de conhecimento diferente do convencional (Hall et al., 2016).
Fica claro pelos exemplos acima discutidos que é preciso integrar estudos biológicos e ecológicos dos
recursos pesqueiros, e aproximar os atores envolvidos nos processos de implementação e gestão de AMP’s,
especialmente trazendo os usuários dos recursos naturais para o debate de que locais devem ser planejados
como áreas protegidas.
Sem esta etapa, o processo de construção não será legítimo, o que por sua vez pode levar ao fracasso da
conservação, obrigando as comunidades de pescadores a escolher entre os objetivos de conservação ambiental
e subsistência (Begossi et al., 2011 b). Nora et al. (2017), por exemplo, encontraram 59,1% dos pescadores
de Praia Grande, Paraty, RJ dispostos a “pescar menos com o objetivo de conservar os recursos pesqueiros”,
mas para tanto as regras de pesca devem ser legitimadas num processo participativo de construção e implementação.
Como principais instrumentos de fortalecimento da representatividade de pescadores em tomadas de
decisão sobre a gestão pode-se citar os conselhos gestores de AMP’s, previstos nos planos de manejo como um
espaço democrático importante, que pode ser adaptado para diferentes necessidades locais em áreas também
não protegidass. Da mesma forma, os acordos de pesca (Instrução Normativa 29/2002/IBAMA12) que se mostram muito eficientes para a conservação dos recursos pesqueiros no contexto Amazônico, mas ainda pouco
implementados no litoral, devem ser considerados para a gestão da pesca costeiro-marinha13.
11

Os recursos pesqueiros não são visíveis e, portanto, são pouco relevantes para o público em geral, além disto, são
recursos móveis, com fronteiras territoriais imprecisas (Begossi et al., 2011 b), enquanto seu uso gera alto custo ou subtração, e
exclusão de outros usuários potenciais (Ostrom, 1990).
12
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2002/in_ibama_29_2002_criteriospararegulamentacaodeacordosdepesca.pdf
13
Define-se como Acordo de Pesca “um conjunto de medidas específicas decorrentes de tratados consensuais entre os
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Em termos econômicos, alguns estudos em territórios pesqueiros no Chile, apontam que os benefícios
resultantes do gerenciamento local estão relacionados as flutuações do mercado global e que, portanto, o desenvolvimento de capacidades para se adaptar às mudanças do mercado global é essencial para se alcançar a
sustentabilidade local dos modos de vida e a boa governança dos recursos pesqueiros (Gallardo-Fernández
e Friman, 2011). Nora et al. (2017) identificam que a baixa participação dos pescadores locais na tomada de
decisão sobre a pesca é um importante fator de ameaça a adaptação e resiliência dos sistemas pesqueiros. Para
os autores, a ausência de representatividade é apontada como decorrente da frágil coesão social, à ausência de
instituições locais legitimadas e aos conflitos entre pescadores e agências governamentais que regulamentam
o acesso aos recursos na região de Paraty, RJ (Box 3).
BOX 3: Pescadores da Praia Grande, Paraty, RJ: Aspectos da resiliência em seu sistema socioecológico. Nora,
F.P.M., Nora, V.F., Clauzet, M., Ramires, M., Begossi, A., 2017. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 40.
pp.439-457.

A resiliência, como propriedade de sistemas socioecológicos, está relacionada à capacidade que tais sistemas
têm de se adaptar e lidar com perturbações. Este estudo examinou as características presentes em uma comunidade de pescadores artesanais por meio de alguns indicadores de resiliência (flexibilidade, capacidade de
organização e capacidade de aprendizagem). O indicador flexibilidade representa a dependência econômica
em relação ao recurso natural; o indicador capacidade de organização informa a respeito da participação em
tomadas de decisão e em organizações comunitárias; e o indicador capacidade de aprendizagem refere-se à
percepção das alterações ambientais em função da atividade humana. De forma conjunta, esses indicadores
podem informar sobre a capacidade adaptativa da comunidade e sua relação com a gestão do recurso. Para
esta investigação, entrevistas semiestruturadas foram realizadas nos meses de janeiro, abril, julho e agosto
de 2012 na comunidade de Praia Grande e entorno (Paraty/RJ) (n = 22). Quanto ao indicador flexibilidade,
59,1% dos pescadores entrevistados têm outra forma de obtenção de renda, sendo o turismo a principal delas
(36,4%). A maioria (77,2%) utiliza mais de uma tecnologia de pesca, o que pode tanto favorecer a diminuição da pressão sobre o recurso pesqueiro como ter efeito contrário, se for o caso do uso de tecnologias mais
intensivas, como o arrasto. Acerca da capacidade de organização dos pescadores, foi identificada e discutida
a baixa participação em relação às tomadas de decisão em relação à pesca, em especial pelo fato de a área de
estudo estar situada em um contexto de conflitos socioambientais com unidades de conservação. Quanto à
capacidade de aprendizagem, os resultados indicam que os pescadores percebem a atividade humana como
agente responsável por alterações no ambiente natural e sugerem diferentes soluções diante do decréscimo
de cada espécie-alvo. Por meio do uso dos indicadores de resiliência, foi possível identificar os atributos que
permitem a adaptação da comunidade diante de distúrbios e que têm o potencial de diminuir a pressão sobre
os recursos pesqueiros, assim como aqueles que possuem efeito contrário em relação a esses recursos.

Perspectivas para desenvolvimento do mercado da pesca artesanal
É preciso reconhecer que a garantia da segurança alimentar, ou a erradicação da pobreza (ODS 2 “fome
zero”), não será alcançado pela via unilateral de ações governamentais, incluindo os programas de transferência de renda ou medidas de manejo “top-down” para a conservação dos recursos pesqueiros. Como destacou
Gaiser (2009), o êxito de tais programas dependerá das chances e dos espaços onde os afetados possam escolher o caminho para agirem na recuperação e na construção de seus modos de vida. Ou seja, a participação dos
pescadores artesanais nas decisões relacionadas ao defeso de pesca e as regras de captura em AMP’s e inserção
no mercado são aspectos-chave para o sucesso da conservação dos recursos e a maximização da rentabilidade
econômica advinda da pesca.
Desde 2007, iniciativas de fomento ao setor pesqueiro foram tomadas pela SEAP atuando sobre diferentes pontos da cadeia (Ipea, 2007). Foram investidos 5 milhões de reais em fábricas de gelo espalhadas
por todo o país, fundamentais para manter o peixe fresco; aumentou-se a subvenção do óleo diesel para embarcações de pesca artesanal de 5% para 15% e de 12% para 20% para barcos de pesca industrial; aprovou
42 projetos de assistência técnica e extensão pesqueira, totalizando 7 milhões de reais; investiu 57 milhões
de reais na ampliação e reforma de 19 terminais pesqueiros, entre outras ações14. Porém, em grande parte tais
resultados não chegam aos pescadores artesanais da costa brasileira, mas sim beneficiam os empresários da
diversos usuários e órgão gestor dos recursos pesqueiros, em uma determinada área definida geograficamente” (IN 29/2002 IBAMA)
14
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=973:reportagens-materias&Itemid=39
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pesca industrial e os aquicultores, especialmente da carcinicultura no Norte e nordeste do País.
Um dos aspectos-chave para a melhoria da comercialização da produção pesqueira artesanal é garantir que este pescado esteja de acordo com normas nacionais e internacionais de qualidade sanitária, devido à
grande preocupação com relação a qualidade dos alimentos e os benefícios e malefícios que estes produtos
possam vir a ocasionar à saúde do consumidor. No caso do Brasil, a qualidade do pescado está determinada
pela Portaria n° 185/1997 do Ministério da Agricultura e Abastecimento15, e no âmbito internacional, podemos
citar a “Codex Alimentarius Commission”, comissão internacional de máxima importância para a segurança
alimentar, que tem a finalidade de coordenar esforços mundiais para garantir a boa qualidade do alimento ao
consumidor.
A comissão tem como objetivo desenvolver padrões e diretrizes para alimentos, através de guias,
códigos de conduta, etc., que visam proteger a saúde do consumidor e assegurar práticas justas no comércio
de alimentos (Germano e Germano, 2008). Muitas publicações sobre estas diretrizes e resultados de relatórios
sobre segurança alimentar e nutricional em diferentes países estão disponíveis no site da instituição.
Para Spers (2002), segurança alimentar é definida como a garantia de o consumidor adquirir um alimento com atributos de qualidade que sejam de seu interesse, entre os quais se destacam os atributos ligados
à sua saúde.
O conceito de segurança alimentar traduz um conjunto de normas, até certo ponto internacionalizadas,
de produção, transporte e armazenamento de alimentos que visa determinar características físico-químicas,
microbiológicas e sensoriais padronizadas, segundo as quais os alimentos seriam adequados ao consumo de
modo que possam atender as necessidades comerciais e sanitárias e preferências alimentares das populações
(Bell et al., 2009).
Na cidade de Santos, litoral centro de São Paulo onde funciona um dos maiores entreposto de pesca
do Brasil, Catarino (2015) identificou que as condições higiênicas do mercado de peixe local (o principal
ponto de comercialização da região) precisa de melhoria, especialmente no armazenamento do pescado e limpeza das áreas do boxes. Além disso, o estudo registrou que os comerciantes se mostraram inseguros quanto
à origem, legislação de tamanho mínimo e respectivas épocas de defeso do pescado que comercializam. A
autora conclui pela importância de um trabalho de educação ambiental voltado à legislação pesqueira junto
aos comerciantes locais, bem como a fiscalização pelos órgãos responsáveis das espécies comercializadas no
mercado e suas condições sanitárias, como prioridades para a conservação dos estoques pesqueiros da região
e garantia da segurança alimentar.
Podemos trazer para o contexto da comercialização da produção da pesca artesanal o entendimento de
Gaiger e Laville (2009) de que o empreendedorismo associativo representa um caminho promissor de criação
de oportunidades de trabalho e de alternativas de produção, fomentando a participação cidadã e ensejando
novas formas de intervenção social. Para os autores, o associativismo entre produtores pobres pode ser um
modelo para melhor gestão de recursos e resultados econômicos do que à exploração coletiva dos seus recursos produtivos e dos seus ativos relacionais, sendo capaz de reduzir a desilguadade sócio-ecônomica nos
pequenos sistemas produtivos.
Apesar de ainda em construção, pode-se dizer que o conceito de economia solidária refere-se a práticas econômicas de iniciativa de pessoas livremente associadas, com algumas características básicas: algum
grau de socialização dos meios de produção; dispositivos de cooperação no trabalho e elementos de gestão
democrática (Gaiger e Laville, 2009). Os dados do primeiro Mapeamento Nacional da Economia Solidária16
indicam a presença de um padrão de empreendedorismo associativo e pode ser subsídio para futuras pesquisas
interessadas em integrar os pescadores no mercado de forma mais justa e rentável (Box 4).

15
16

http://www.cidasc.sc.gov.br/inspecao/files/2012/08/portaria-185-1997.pdf
http://sies.ecosol.org.br/sies
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BOX 4: Economia solidária. Gaiger, L., Laville, J.L., 2009. In: Gaiger, L., (Org.) Dicionário internacional da
outra economia.

O trabalho debate sobre as vias de resolução das desigualdades, sustentando que as iniciativas com esse fim
necessitam visar à ativação econômica dos setores desfavorecidos, forma mais indicada para gerar equidade
e desenvolvimento. Examina, a seguir, o modelo de ativação predominante, direcionado ao desenvolvimento das competências individuais, no qual aponta inadequações e insuficiências. Contrapõe-se um segundo
modelo, de promoção do empreendedorismo em moldes associativos e, a partir dos dados do primeiro Mapeamento Nacional da Economia Solidária no Brasil, identifica-se um padrão de referência correlato. A sua
análise conduz a um balanço preliminar das possibilidades de preservação e consolidação de agentes econômicos vincadas na cooperação produtiva e na autogestão.

Considerações Finais
As desigualdades constituem um dos problemas mais relevantes do Brasil e das sociedades latinoamericanas que buscam avançar na consolidação de regimes democráticos e na conservação da sua sociobiodiversidade inerente. A exclusão dos pescadores do mercado de trabalho e o baixo nível de formação e/ou educação nessas comunidades, os tornam altamente vulneráveis e dependentes de políticas públicas, não só para
questões relacionadas à pesca, mas também para habitação e outras necessidades sociais básicas (Tsakinika et
al., 2018). Somado a isto, uma das principais capturas destes pescadores são as garoupas (Serranídeos), que
possuem um elevado valor de mercado, mas são espécies ameaçadas e ainda sem medidas de manejo eficientes
que, baseadas em sua biologia e ecologia possam garantir a conservação dos seus respectivos estoques.
A intensificação das políticas públicas de distribuição social e de renda, por exemplo, o Programa Bolsa Família e o Plano Brasil Sem Miséria (Gomide e Pires, 2016), e o auxílio do seguro-defeso, trouxe novas
ferramentas e mecanismos econômicos para a intervenção do Estado nas comunidades mais pobres. No entanto, a partir de uma perspectiva econômica, a gestão das atividades de pesca é especialmente difícil, devido à
falta de integração da população de pescadores não-industriais na economia nacional.
A despeito dos subsídios para a captura e comercialização da pesca industrial, as comunidades de pequenos pescadores continuam dependentes do atravessador para vender sua produção, o que resulta no alto
valor pago pelo consumidor final, mas sem equidade na remuneração do pequeno produtor no início da cadeia
produtiva. Uma alternativa a ser estudada em futuras pesquisas e fomentada é a organização da venda direta a
turistas, o que pode minimizar a diferença de valor ao longo da cadeia produtiva. Mas, para tanto, as condições
mínimas de armazenamento da produção precisam ser dadas aos pescadores, para que seja garantida a qualidade do pescado até a venda final durante período turístico em suas respectivas regiões.
De toda forma, além de alternativas de comercialização local, sem o apoio para a inserção adequada do
pescador artesanal no mercado de pesca formal, não se pode esperar que os recursos marinhos possam seguir
o ritmo do crescimento populacional e suprir a demanda que resultaria desse crescimento, especialmente nas
partes mais pobres do mundo, ficando em risco a conservação dos recursos pesqueiros e o alcance da sustentabilidade socioeconômica da pesca.
Portanto, sugerem-se futuras pesquisas no sentido de:
a)
Ordenar a captura das Garoupas com apoio dos pescadores, visando garantir a sustentabilidade da sua produção;
b)
Dimensionar o tamanho e ordenar a comercialização deste pescado nos mercados de peixes
do País;
c)
Fomentar novas formas de comercialização que beneficiem os pescadores artesanais locais,
seja capacitando-os para conectá-los ao mercado nacional formal, seja potencializando os
processos de associação em cooperativas para empreendimentos de economia solidária, nas
suas respectivas localidades.
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Capítulo 4. Aplicação de Alta Pressão Isostática em Filés de Garoupa Frescos e Congelados

Laura Yumi Suemitsu, Marcelo Cristianini

Introdução
Peixes são importantes fontes de proteínas de alto valor biológico (Burger e Gochfeld, 2009; Sidhu,
2003), além de serem ricos em ácidos graxos essenciais insaturados da família ômega 3 e possuírem diversas
vitaminas e minerais em sua composição como vitaminas B e D, cálcio, fósforo, zinco e ferro (Fernandes et
al., 2014; Can, Günlu e Can, 2015; Béné et al., 2016). O consumo de peixe per capita no mundo em 2015 foi
de 20,2 kg de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), representando 17% do consumo de proteína animal e 7% das proteínas totais consumidas pela população mundial
(FAO, 2018). No entanto, a carne de peixes é altamente perecível, deteriorando-se mais rapidamente do que
outros tipos de carnes devido à sua alta atividade de água, ao seu pH neutro e à presença de enzimas autolíticas
(Chouhan et al., 2015). Dessa forma, o estudo sobre a aplicação de processos que aumentem a vida útil da
carne de peixes é extremamente importante para estimular a produção, a venda e o consumo desse alimento. O
congelamento está dentre os processos mais utilizados para preservar a carne de peixe. Entretanto, o produto
pode sofrer diversas modificações físico-químicas após congelado (Asghari et al., 2014), afetando negativamente a qualidade sensorial dos filés de peixe. Assim, é de extrema importância o desenvolvimento de novos
métodos de preservação que possibilite o aumento da vida útil dos filés de peixe frescos, de forma a reduzir a
velocidade de deterioração desse produto, porém mantendo as suas características.
Garoupas são peixes bastante apreciados na culinária devido às suas propriedades sensoriais agradáveis. A garoupa é um peixe encontrado em recifes da costa do sudeste brasileiro e muito importante para
comunidades de pescadores em algumas cidades litorâneas do país. Sua população vem diminuindo consideravelmente, pois a espécie é vulnerável à pesca, mesmo a artesanal (Begossi e Silvano, 2008; Begossi et
al., 2016). Dessa forma, o uso de processos tecnológicos que ajudem a aumentar a vida útil das garoupas nas
épocas em que a pesca é permitida e possibilitar o desenvolvimento de um novo produto para agregar valor a
esta matéria prima é de grande interesse da indústria pesqueira.
A pasteurização e a esterilização comercial são os principais métodos de conservação de alimentos
utilizados pela indústria; são processos nos quais a inativação de microrganismos patogênicos e deteriorantes ocorre devido ao uso do calor (Fellows, 2006). No entanto, as altas temperaturas a que os produtos são
submetidos nesses processos acarretam a redução do valor nutricional do alimento e na qualidade sensorial
do produto, devido à degradação de vitaminas e de compostos que conferem sabor e aroma (Hogan, Kelly
e Sun, 2005). Além disso, a crescente demanda dos consumidores por produtos minimamente processados,
sem o uso de aditivos e mais similares aos produtos frescos tem impulsionado pesquisas sobre tecnologias de
alimentos sem a aplicação de calor (Balasubramaniam, Martínez-Monteagudo e Gupta, 2015). Nesse contex-

to, destaca-se o processamento a alta pressão isostática (Huang et al., 2017; Farkas, 2016; Balasubramaniam,
Martínez-Monteagudo e Gupta, 2015).
O processamento a alta pressão isostática consiste em colocar o produto previamente embalado a
vácuo dentro de um vaso de material resistente à pressurização e submergi-lo em um fluido que irá atuar
como meio de transmissão de pressão (Hogan, Kelly e Sun, 2005). As pressões utilizadas variam de 100 a
800 MPa por alguns segundos ou minutos (Balasubramaniam, Martínez-Monteagudo e Gupta, 2015). No caso
de alimentos sólidos, o processo é conduzido em batelada; para alimentos líquidos, já existem equipamentos
semi-contínuos (Balasubramaniam, Martínez-Monteagudo e Gupta, 2015; Hogan, Kelly e Sun, 2005).
Diversos estudos investigaram os efeitos da aplicação do processamento a alta pressão isostática em
peixes de diversas espécies, como salmão, bacalhau, barramundi, truta arco-íris, bagre, entre outras (Rode e
Hovda, 2016; Truong et al., 2016; Mengden et al., 2015; Chouhan et al., 2015; Reyes et al., 2015; Teixeira et
al., 2014; Fidalgo et al., 2014; Torres et al., 2014). No entanto, as alterações provenientes do uso dessa tecnologia em filés de garoupa ainda não foram estudadas. Assim, realizou-se um estudo dos efeitos do processamento a alta pressão isostática na cor e na textura de filés de garoupas frescos. Também foram avaliados os
efeitos do processamento a alta pressão isostática nos filés de garoupa previamente congelados, com o intuito
de verificar o efeito do congelamento para conservar as amostras até o momento da pressurização.

Amostras de filés de garoupa
As garoupas utilizadas no estudo foram pescadas no Rio de Janeiro no mês de janeiro de 2018. Os peixes foram limpos, a pele e as escamas foram removidas e os peixes foram cortados em filés no Rio de Janeiro.
Cinco garoupas foram congeladas e seis foram mantidas sob refrigeração. Na Tabela 1, são apresentadas as
medidas das garoupas pescadas e utilizadas no estudo.
Tabela 1. Peso e comprimento das garoupas pescadas no Rio de Janeiro.

Garoupa

Peso (kg)

Comprimento (cm)

Congelada
Congelada
Congelada
Congelada
Congelada
Fresca
Fresca
Fresca
Fresca
Fresca
Fresca

2,62
1,27
1,67
1,35
5,60
1,84
2,43
4,04
1,11
2,10
2,32

54
43
46
44
65
48
53
61
42
51
54

Tanto os filés de garoupa frescos quanto os filés congelados foram colocados em sacos plásticos e
acondicionados em caixas de poliestireno com gelo para serem transportadas até o Laboratório de Tecnologias
Emergentes da Universidade Estadual de Campinas, na cidade de Campinas. No laboratório, os filés frescos
foram cortados em pedaços de tamanhos menores e em seguida, foram embalados à vácuo em embalagens
plásticas de náilon. Os filés congelados foram mantidos sob refrigeração e após o descongelamento, foram
cortados e embalados da mesma forma que os filés frescos. Após embaladas à vácuo, as amostras frescas e as
amostras descongeladas foram mantidas sob refrigeração a 5 °C até o processamento a alta pressão isostática.

Processamento a alta pressão isostática
O processamento a alta pressão isostática foi realizado em um equipamento em escala piloto (QFP
2L-700, Avure Technologies Inc., EUA), com câmara de pressurização em aço inox com 2 L de capacidade e
medidas internas iguais a 100 mm e 254 mm. O fluido transmissor de pressão utilizado foi água destilada e o
equipamento foi mantido a 5 °C.
Devido aos resultados obtidos em testes prévios realizados, tanto as amostras de garoupa frescas quan58

to as amostras descongeladas foram pressurizadas a 100 e a 200 MPa por 1 min, já que sob pressões a partir de
250 MPa, ocorreram alterações significativas da cor dos filés de garoupa. Após o processamento, as amostras
foram mantidas sob refrigeração a 5 °C até a realização das análises de cor e de textura.

Análises de cor
As análises de cor foram realizadas utilizando um colorímetro portátil MiniScan XE (Hunter Associates Laboratory Inc., EUA) com iluminante D65 e ângulo de observação de 10°. Foi usada escala de cor
CIELAB, na qual o parâmetro L* representa a luminosidade e os parâmetros a* e b* representam a vermelhidão e a cor amarela das amostras, respectivamente. As análises foram realizadas em cinco filés provenientes
de indivíduos diferentes tanto para as garoupas frescas quanto para as garoupas congeladas. Foram feitas três
determinações de cada parâmetro de cor ao longo de cada filé e foram calculados as médias e os desvios padrão para cada condição de processo. Os valores de diferença total de cor (∆E) foram calculados de acordo
com a equação: ∆E = ((∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2)0,5, em que os valores de ∆L*, ∆a*, e ∆b* são as diferenças
entre os parâmetros de cor das amostras pressurizadas e os parâmetros de cor da amostra referência (neste
caso, as amostras controle).

Análises de textura
As análises de textura foram realizadas em um analisador de textura modelo TA-XT2i (Stable Micro
Systems, RU) com capacidade de célula de carga de 25 kg e software Texture Expert para sistema Windows. O
teste realizado foi o teste de compressão de acordo com as metodologias descritas por Sigurgisladottir et al.
(1999) e Jonsson et al. (2001) com modificações. Foi usada uma probe esférica de aço inoxidável com 1,27
cm de diâmetro. A velocidade da probe durante o teste foi igual a 2 mm/s e as amostras foram comprimidas
até uma distância de 5 mm. Foram feitas seis medições de força nos cinco filés provenientes de indivíduos
distintos, tanto para garoupas frescas quanto congeladas.

Análises estatísticas
Para comparação dos resultados das amostras frescas pressurizadas e das amostras congeladas pressurizadas com seus respectivos controles, foram realizados análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey a
um nível de 5% de significância. Para comparação das amostras frescas e congeladas, foi realizado um teste t
a um nível de 5% de significância.

Resultados e Discussão
Análises de cor
A cor é uma das propriedades sensoriais com maior influência na aceitação de peixes por consumidores
(Liu, Zeng e Sun, 2013). Durante o processamento a alta pressão isostática, pode ocorrer a desnaturação de
proteínas em algum grau, dependendo das condições de pressão e tempo a que os alimentos foram submetidos
(Hogan, Kelly e Sun, 2005). No caso de carnes bovinas e de aves cruas, mudanças de cor após a pressurização
ocorrem devido a alterações na mioglobina, que podem ser a desnaturação da globina, desprendimento ou
deslocamento do grupamento heme ou oxidação do átomo ferroso (Mor-Mur e Yuste, 2003). Já em relação
a peixes, o processamento a alta pressão isostática altera a cor de filés frescos, deixando-os com aparência
de cozidos (Matser et al., 2000). Os resultados das análises de cor das garoupas frescas são apresentados na
Tabela 2.
Tabela 2. Parâmetros de cor das garoupas frescas em diferentes condições de processo.

Condição de Processamento
Controle
100 MPa/1 min
200 MPa/1min

L* ± DP
58,94 ± 3,20a
60,25 ± 3,83ab
62,49 ± 1,71b

a* ± DP
-0,05 ± 1,42a
-0,86 ± 1,95a
-1,12 ± 1,63a

b* ± DP
9,59 ± 2,15a
9,44 ± 3,51a
10,03 ± 0,54a

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa a um nível de 5% de significância.

Observa-se na Tabela 2 que para o parâmetro L* não houve diferença significativa (p > 0,05) entre as
amostras controle frescas e as amostras processadas a 100 MPa por 1 min. O parâmetro L* das amostras pro59

cessadas a 200 MPa por 1 min diferiu significativamente das amostras controle. Isso significa que as amostras
pressurizadas a 200 MPa ficaram mais claras do que as amostras não pressurizadas, devido a alterações nas
estruturas das proteínas que constituem os músculos dos peixes causadas pela pressão. No entanto, observando o desvio padrão desse parâmetro para as amostras controle e para as amostras processadas a 200 MPa, a
diferença entre os valores de L* não foi tão grande, apesar de significativa. Em relação aos parâmetros de cor
a* e b*, não houve diferenças significativas (p > 0,05) entre as amostras controle e as amostras pressurizadas
frescas em ambas as condições testadas.
Os resultados das análises de cor das garoupas congeladas são apresentados na Tabela 3.
Tabela 3. Parâmetros de cor das garoupas congeladas em diferentes condições de processo.

Condição de Processamento
Controle
100 MPa/1 min
200 MPa/1min

L* ± DP
60,36 ± 2,14a
62,68 ± 3,17ab
62,91 ± 2,60b

a* ± DP
-0,40 ± 1,41a
-0,68 ± 1,99a
-1,39 ± 1,46a

b* ± DP
11,16 ± 1,80a
11,97 ± 1,61a
11,28 ± 1,80a

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa a um nível de 5% de significância.

Observa-se na Tabela 3 que os valores do parâmetro L* para as amostras congeladas foram muito
próximos aos valores obtidos para as amostras frescas. Em relação à diferença entre as amostras controle e
as amostras processadas, o resultado da análise estatística foi exatamente o mesmo: o parâmetro L* para as
amostras controle não diferiu significativamente (p > 0,05) do valor obtido para as amostras processadas a
100 MPa, enquanto a amostra processada a 200 MPa teve valor de L* significativamente diferente (p < 0,05)
das amostras controle. Contudo, assim como para as amostras frescas, essa diferença não foi muito grande,
apesar de significativa. Quanto aos parâmetros a* e b*, não houve diferenças significativas (p > 0,05) entre as
amostras controle e as amostras pressurizadas congeladas em ambas as condições testadas.
Na Tabela 4, é apresentada a comparação entre os parâmetros de cor das amostras frescas e das amostras congeladas.
Tabela 4. Comparação entre parâmetros de cor das garoupas frescas e congeladas em diferentes condições de processo.

Garoupa
F: fresca
C: congelada

Controle F
Controle C
100 MPa/1 min F
100 MPa/1 min C
200 MPa/1 min F
200 MPa/1min C

L* ± DP

a* ± DP

b* ± DP

58,94 ± 3,20a
60,36 ± 2,14a
60,25 ± 3,83a
62,68 ± 3,17a
62,49 ± 1,71a
62,91 ± 2,60a

-0,05 ± 1,42a
-0,40 ± 1,41a
-0,86 ± 1,95a
-0,68 ± 1,99a
-1,12 ± 1,63a
-1,39 ± 1,46a

9,59 ± 2,15a
11,16 ± 1,80b
9,44 ± 3,51a
11,97 ± 1,61b
10,03 ± 0,54a
11,28 ± 1,80a

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa a um nível de 5% de significância entre as amostras processadas
na mesma condição.

Vê-se na tabela 4 que não houve diferença significativa (p > 0,05) entre os parâmetros L* e a* das
amostras frescas e das amostras congeladas. No entanto, houve diferença estatística significativa (p < 0,05)
para o parâmetro b* das amostras controle e das amostras processadas a 100 MPa por 1 min. O parâmetro
b* das amostras congeladas, tanto a controle quanto a pressurizada, foi significativamente maior (p < 0,05),
indicando um aumento da coloração amarela das amostras. No entanto, avaliando os desvios padrões desse
parâmetro, verifica-se que a diferença entre os valores obtidos não foi muito grande.
Os valores de diferença total de cor (∆E) foram calculados com os parâmetros de cor determinados nas
amostras de garoupa frescas e congeladas. Os resultados são apresentados na Figura 1.
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Figura 1: Diferenças totais de cor calculadas para as amostras de garoupa pressurizadas frescas
(F) e congeladas (C), considerando as amostras controle como referência.

Observa-se na Figura 1 que o valor de ∆E para as amostras de garoupas frescas pressurizadas a 200
MPa por 1 min foi maior do que o das amostras processadas a 100 MPa, enquanto as amostras congeladas tiveram valores de ∆E bem próximos. De acordo com Pathare et al. (2013), valores de ∆E acima de 3,0 indicam
que a cor das amostras difere muito daquelas utilizadas como referência. No entanto, como o valor de ∆E das
amostras frescas processadas a 200 MPa não está muito acima de 3,0, é possível que essa diferença não seja
perceptível para os consumidores.
Análises de textura
A textura de filés de peixes também é uma característica sensorial importante que determina a qualidade e a aceitação da carne desses animais (Coppes et al., 2002). Na Tabela 5 são apresentados os resultados dos
testes de compressão realizados com as amostras de garoupas frescas controle e pressurizadas.
Tabela 5. Força de compressão (dureza) medida nas amostras de garoupa frescas.

Condição de Processamento
Controle
100 MPa/1 min
200 MPa/1min

Dureza (N) ± DP
2,01 ± 0,99a
2,22 ± 1,24a
2,70 ± 1,45a

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa a um nível de 5% de significância.

Observa-se na Tabela 5 que não houve diferença significativa (p > 0,05) entre a dureza das amostras de
garoupas controle e as amostras pressurizadas frescas, o que indica que a pressurização não afetou a estrutura
proteica do músculo dos filés analisados.
Na Tabela 6, são apresentados os resultados dos testes de compressão realizados com as amostras de
garoupas congeladas controle e pressurizadas.
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Tabela 6. Força de compressão (dureza) medida nas amostras de garoupa congeladas.

Condição de Processamento
Controle
100 MPa/1 min
200 MPa/1min

Dureza (N) ± DP
1,68 ± 0,62a
1,69 ± 0,90a
2,74 ± 1,36b

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa a um nível de 5% de significância.

Em relação às amostras congeladas, a dureza da amostra processada a 200 MPa por 1 min diferiu
significativamente (p < 0,05) das amostras controle e pressurizadas a 100 MPa, o que sugere que as amostras
pressurizadas a uma pressão mais alta ficaram mais firmes do que as outras. Esse resultado está de acordo com
aqueles obtidos no trabalho de Truong et al. (2016), no qual verificou-se que a dureza de filés de perca-gigante
aumentou após a pressurização a 200 MPa. Além disso, o aumento da dureza no caso de peixes é satisfatório,
já que o aumento da maciez dos filés é tido como uma característica negativa para esse alimento.

Conclusão
Pode-se concluir com o presente estudo que a pressurização de filés de garoupa tanto frescas quanto
congeladas a 100 e a 200 MPa por 1 min não alterou significativamente a qualidade dos filés em relação aos
aspectos de cor e de textura, de forma que o congelamento desse peixe pode ser uma alternativa para preservá-los após a sua captura e até o momento da pressurização.
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Capítulo 5. A conservação da garoupa no
Brasil
Renato A. M. Silvano

Abstract
This chapter brings an overview of the conservation of the dusky grouper (Epinephelus marginatus)
with a focus on the Brazilian coast and based on published reviews and studies of our research group, conducted mostly in the Paraty bay, southeastern Brazil. The dusky grouper belongs to the family Epinephelidae,
which is a valuable fish for small-scale fisheries, has a broad distribution worldwide, but has been threatened
in many regions, including the Brazilian coast. This fish, as other reef fishes, has a long life span, large size,
sedentary behavior and may form spawning aggregations, which makes it vulnerable to increased fishing
pressure. There is evidence of severe declines in the size and abundance of grouper populations worldwide,
including in Brazil, which calls for management actions to protect this endangered species. Marine protected
areas (MPAs) that prohibit fishing in a given area (no-take zone) have been recognized as an efficient tool
to recover populations of reef fish, including groupers, in several reef fisheries of the world, including some
Brazilian reefs. Nevertheless, MPAs sometimes may generate conflicts with fishers and coastal populations
and may not always increase grouper populations, as indicated by our studies in a MPA in the Paraty Bay.
Therefore, this chapter also briefly addresses other options and possibilities to promote the conservation of the
dusky grouper in Brazil, including, among others, an incentive to tourism, payments for ecosystem services
and co-management involving local communities. The conservation of the dusky grouper in Brazil is a challenging, but urgently needed task, to be better achieved through cooperation among fishers and researchers.
Palavras-chave: Epinephelidae, áreas marinhas protegidas, espécies ameaçadas, comanejo, Baía de Paraty,
peixes recifais, pesca artesanal.

Introdução: garoupa, importante e ameaçada
A garoupa (Epinephelus marginatus, Fig. 1) pertence à família Epinephelidae, um grupo de peixes que
ocorre em ambiente recifal (recifes de coral ou costão rochoso) e apresenta grande relevância para a pesca
e para o ecossistema marinho. No entanto, a garoupa e outros peixes dessa família se encontram atualmente
ameaçados (Sadovy de Mitcheson et al., 2012; Condini et al., 2018; Begossi et al., 2012a, 2019). A garoupa
possui comportamento sedentário e territorial, geralmente não se deslocando muito e permanecendo junto às
rochas ou dentro de tocas e cavidades, alimentando-se principalmente de peixes e crustáceos (Gibran, 2007;
Begossi e Silvano, 2008). Devido ao seu tamanho e territorialidade, a garoupa e outras espécies do gênero
Epinephelus podem ser importantes predadores no ambiente recifal, influenciando a estrutura do ecossistema
e podendo controlar a abundância de espécies invasoras (Munby et al., 2011).

Figura 1. Indivíduo (possivelmente juvenil) de Epinephelus marginatus na baía de
Paraty, RJ (foto: Renato Silvano).

A garoupa, assim como outros peixes da família Epinephelidae, apresenta características biológicas
e ecológicas que a tornam vulnerável à pressão pesqueira, como ciclo de vida longo, demora para iniciar a
reprodução, sedentarismo, territorialidade (especialmente os adultos), hermafroditismo protogínico e possivelmente forma agregações reprodutivas, que concentram vários indivíduos durante a desova (Sadovy de Mitcheson et al., 2012; Condini et al., 2018). O hermafroditismo protogínico consiste em estratégia reprodutiva
na qual indivíduos mais jovens se desenvolvem todos primeiramente como fêmeas, enquanto os indivíduos
maiores e mais velhos (geralmente com mais de 9 anos) mudam de sexo tornando-se machos. Como consequência dessa estratégia a razão sexual da garoupa é desproporcional, ocorrendo sempre mais fêmeas do que
machos, os quais por sua vez estão sempre entre os maiores indivíduos (Rodrigues Filho et al., 2009; Sadovy
de Mitcheson et al., 2012). Dessa forma, a pesca, geralmente direcionada aos indivíduos maiores, pode reduzir ainda mais a quantidade de machos na população, comprometendo o sucesso reprodutivo das fêmeas
(Condini et al., 2018). A garoupa pertence à uma categoria de peixes que possuem uma estratégia reprodutiva
variada, uma vez que apresentam alta fecundidade e ausência de cuidado parental (milhares de ovos liberados
na coluna d’água), porém os indivíduos adultos possuem vida longa e reprodução tardia (Sadovy, 2001). Tal
estratégia híbrida inicialmente pode confundir tomadores de decisão e técnicos dedicados ao manejo pesqueiro, que podem considerar que esses peixes poderiam suportar uma maior pressão pesqueira devido à sua alta
fecundidade, o que não ocorre, pois os indivíduos adultos são sensíveis à pesca (Sadovy, 2001).
A garoupa é uma espécie de ampla distribuição, ocorrendo no sudoeste e leste do Atlântico, no Mediterrâneo e no Índico, sendo muito capturada pela pesca, especialmente a pesca artesanal, ao longo de sua distribuição na América do Sul, América do Norte, África e Europa (Condini et al., 2018; Begossi et al., 2019).
A nível mundial a garoupa é alvo da pesca há milhares de anos, especialmente no Mediterrâneo, onde já era
capturada regularmente desde a época da Roma antiga (Guidetti e Micheli, 2011). De forma geral, estudos em
diferentes regiões de sua ampla distribuição têm indicado diminuições na abundância e no tamanho dos indivíduos, além de mudanças na distribuição ou ocorrência (desaparecimento de locais mais rasos) da garoupa
ao longo do tempo, através de análises de registros arqueológicos (restos alimentares) em ilha das Bahamas
(Blick, 2007), mosaicos e pinturas antigas no Mediterrâneo (Guidetti e Micheli, 2011) e fotografias feitas por
pescadores nas Ilhas Canárias (Jiménez-Alvarado et al., 2019). No Brasil, onde não existem registros da pesca
a longo prazo, estudos com base em entrevistas realizadas com pescadores de diferentes idades também indicam uma redução na abundância e tamanho da garoupa ao longo de décadas (Silvano e Begossi 2012; Bender
et al., 2013).
Devido à pesca constante e a longo prazo, às suas características biológicas vulneráveis e ao declínio
populacional em vários locais de sua distribuição, a garoupa é considerada como uma espécie ameaçada tanto internacionalmente pela União Internacional pela Conservação da Natureza (IUCN, em inglês), como no
Brasil através de legislação recente que estabeleceu a lista de espécies aquáticas ameaçadas (Rodrigues Filho
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et al., 2009; Sadovy de Mitcheson et al., 2012; Begossi et al., 2017; Condini et al., 2018). Apesar de bem
embasada por pesquisas científicas e por uma preocupação genuína em manter as populações de garoupa, a
lista de espécies ameaçadas, com a concomitante proibição da pesca dessas espécies e da garoupa, tem gerado
conflitos com os pescadores brasileiros (Di Dario et al., 2015). A garoupa, devido ao seu maior tamanho e
reduzida quantidade de espinhas (podendo ser consumida e comercializada através de filés), encontra-se entre
os peixes preferidos para consumo e comércio entre pescadores do sudeste brasileiro (Begossi et al., 2017).
Dessa forma, a simples proibição da pesca desse peixe recifal bastante apreciado pode impactar negativamente
na segurança alimentar e renda de comunidades costeiras, ao mesmo tempo que medidas de conservação da
garoupa são necessárias para que a mesma possa continuar sendo utilizada.

O desafio: medidas de conservação da garoupa
Algumas dentre as várias possíveis medidas de manejo pesqueiro têm sido aplicadas para conservação
da garoupa, como o tamanho mínimo de captura ou proibição da pesca durante a época reprodutiva, porém a
eficácia de tais medidas é pouco conhecida, especialmente no Brasil (Condini et al., 2018). O tamanho mínimo
de captura (restrição da pesca de indivíduos menores ou juvenis) pode intensificar a captura dos indivíduos
de maior porte, no caso da garoupa reduzindo drasticamente o número de machos, além de retirar da população as fêmeas maiores e com maior potencial reprodutivo (Birkeland e Dayton, 2005; Lloret et al., 2012). A
proibição da pesca na época reprodutiva, apesar de poder proteger as agregações reprodutivas da garoupa e
outros Epinephelidae, é limitada pela falta de conhecimento sobre a reprodução da garoupa e mesmo sobre a
ocorrência de agregações reprodutivas, ainda pouco documentadas no Brasil (Andrade et al., 2003; Condini et
al., 2018). Apesar de várias espécies de peixes da família Epinephelidae formarem agregações reprodutivas,
tal comportamento de agregação não foi mencionado para a garoupa por pescadores experientes em estudo de
etnoecologia de peixes marinhos realizado com comunidades de pescadores do litoral nordeste e sudeste do
Brasil (Silvano et al., 2006).

Garoupa e áreas protegidas
A nível mundial, uma das medidas consideradas como sendo mais eficazes para proteção e recuperação de populações afetadas pela pesca de peixes sedentários recifais, incluindo a garoupa e outras espécies
de Epinephelidae, consiste nas áreas marinhas protegidas (AMP ou MPA, em inglês), onde a pesca é vetada
(Afonso et al., 2011; Hamilton et al., 2011; Mumby et al., 2011; Pierpaolo et al., 2013; Sahyoun et al., 2013).
Efeitos positivos de AMPs na forma de aumento na abundância de peixes recifais, incluindo a garoupa, dentro de áreas protegidas da pesca, também têm sido observados no Brasil (Floeter et al. 2006; Anderson et al.
2014). Além de proteger indivíduos adultos que assim podem se reproduzir, as AMPs podem potencialmente
beneficiar a pesca através do repovoamento de áreas adjacentes, através da dispersão de adultos (spillover,
em inglês) ou transporte de larvas pelas correntes marinhas (Gell e Roberts, 2003). Entretanto, muitos estudos sobre a eficácia de AMPs incluem períodos relativamente curtos de tempo (menos de 5 anos) e carecem
de um desenho experimental do tipo “antes-depois-controle-impacto” (sigla BACI em inglês), que avalie os
parâmetros biológicos (por exemplo abundância de garoupas) antes e depois da criação da AMP, comparando
com áreas não protegidas (Guidetti, 2002).
Apesar de todo o suporte científico proporcionado por estudos biológicos sobre a eficácia das AMPs
para proteção de peixes recifais e mesmo como medida de manejo pesqueiro, essas áreas protegidas podem
gerar conflitos com moradores locais (especialmente pescadores), não apresentar o efeito desejado referente
ao aumento na abundância de peixes, ou deslocar o esforço de pesca para áreas não protegidas (Sale et al.,
2005). Não obstante a vasta literatura sobre estudos ecológicos comparando abundância, tamanho, dentre
outros parâmetros de peixes recifais dentro e fora de AMPs, relativamente poucos estudos têm avaliado também a pesca artesanal no entorno e mesmo dentro das AMPs, além da ecologia de peixes (Lloret et al., 2012;
Pierpaolo et al., 2013; Silvano et al., 2017). Dessa forma, a real eficiência das AMPs em uma perspectiva socioecológica, que considere tanto os peixes como os pescadores que deles dependem, pode não ser ainda tão
conhecida.
Vale ressaltar que AMPs podem ser estabelecidas em várias escalas espaciais e seguindo vários sistemas de governança, gestão e organização social. Vários estudos têm evidenciado uma eficiência de AMPs na
proteção de peixes Epinephelidae, incluindo a garoupa, em dois principais contextos do ponto de vista socioeconômico e cultural. Um desses contextos geralmente inclui AMPs estabelecidas pelo governo em um sistema
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de decisão de “cima para baixo” (top down em inglês), em países desenvolvidos, com recursos financeiros
e com densidade demográfica relativamente baixa (ao menos nas regiões das AMPs), como por exemplo
Austrália, E.U.A. e países do Mediterrâneo, como França e Itália (Gell e Roberts, 2003; Evans e Russ, 2004;
Afonso et al., 2011; Pierpaolo et al., 2013). O outro contexto se aplica ao manejo efetuado por comunidades
locais, com ou sem a colaboração do governo, em um sistema de decisão local ou de “baixo para cima” (bottom-up, em inglês), também conhecido como manejo comunitário (common based management, em inglês),
comum em países em desenvolvimento, com poucos recursos financeiros e em comunidades que mantém sua
cultura, como nas ilhas tropicais do sul do Pacífico (Cinner et al., 2005; Feary et al., 2010, Hamilton et al.,
2011). Nesse sentido, o Brasil possivelmente representa um meio termo entre esses dois contextos socioeconômicos e culturais relacionados à criação e gestão de AMPs, as quais ainda são predominantemente criadas e
gerenciadas pelo governo em sistema de baixo para cima, porém sem os recursos financeiros necessários para
a fiscalização e convivendo com uma crescente população no entorno dessas AMPs e a consequente pressão
pela utilização dos recursos naturais, incluindo peixes. Dessa forma, mesmo considerando a necessidade das
AMPs para conservação da garoupa e do ecossistema recifal e reconhecendo experiências bem sucedidas de
AMPs no Brasil, ao menos do ponto de vista ecológico (Floeter et al. 2006; Anderson et al. 2014), é relevante
considerar a dimensão humana referente especialmente à pesca e outros usuários, impactos socioeconômicos
e monitorar a eficácia das AMPs, sempre que possível.

Garoupa, áreas protegidas e conflitos: um estudo de caso no sudeste do Brasil
Nosso grupo de pesquisa tem estudado com detalhe o sistema socio-ecológico da pesca artesanal costeira na Baía de Paraty, RJ, incluindo aspectos da pesca e ecologia de peixes recifais, como a garoupa (Begossi
et al., 2011, 2012b). Na Baía de Paraty existem várias comunidades de pescadores artesanais, voltadas principalmente para a pesca (com comercialização do pescado) ou turismo (Begossi et al., 2012b; Lopes et al.,
2015). No entanto, 29 ilhas dessa Baía fazem parte de uma AMP, a Estação Ecológica (ESEC) de Tamoios,
criada há mais de 20 anos mas somente fiscalizada de forma mais efetiva desde 2008, sendo que as regras
bastante restritivas, que impedem a pesca e mesmo atracar nas ilhas protegidas, têm gerado conflitos constantes com os pescadores locais (Begossi et al., 2011; Lopes et al., 2013). Um estudo recente com base em
entrevistas com pescadores, registros de desembarques da pesca artesanal no período de um ano e estimativas
da abundância da garoupa e do badejo (Mycteroperca acutirostris) em ilhas localizadas dentro e fora dessa
AMP, comparou comunidades situadas a diferentes distâncias da AMP (Lopes et al., 2013). Os resultados
desse estudo indicam que a comunidade de Tarituba, a mais próxima das ilhas dentro da AMP ESEC Tamoios,
não apresentou maior rendimento da pesca (avaliado através da captura por unidade de esforço), a abundância
de garoupa e badejo não foi necessariamente maior nas ilhas dentro da AMP (Lopes et al., 2013). Apesar dos
pescadores de Tarituba relatarem maiores rendimentos do que em outros locais, tais rendimentos derivam mais
de atividades ligadas ao turismo (Lopes et al., 2015), sendo que a AMP não estaria contribuindo efetivamente
para manter os peixes recifais e nem para melhorar a produtividade pesqueira na região do entorno dessa comunidade (Lopes et al., 2013).
Em outro estudo realizamos uma comparação entre a abundância de garoupas e badejos com a intensidade de pesca artesanal em ilhas da Baía de Paraty (Silvano et al., 2017, Box 1). Com base nos resultados
desse estudo (Box 1), foi sugerida uma reorganização da AMP, de forma a incluir ilhas com mais garoupas e
badejos e menos pesca e excluir (ao menos parcialmente) ilhas relevantes para a pesca e que não apresentam
grande densidade desses peixes recifais, a fim de incrementar a proteção das garoupas e minimizar os conflitos
com a pesca artesanal (Silvano et al., 2017). No que se refere à conservação da garoupa, é relevante considerar
a qualidade do habitat marinho dentro dos limites da AMP, pois rochas ou recifes submersos podem ser habitats mais importantes para garoupas e badejos, conforme indicado pelo conhecimento ecológico local de pescadores do litoral sudeste do Brasil (Silvano e Begossi, 2012) e pelas nossas próprias observações em mergulhos
na Baía de Paraty (Silvano e Nora, 2014). Um estudo genético indica a ocorrência de uma única população de
garoupa na Baía de Paraty (Priolli et al., 2016), possivelmente devido à dispersão de larvas, conforme ocorre
em regiões do Mediterrâneo (Crec’hriou et al., 2010). Dessa forma, a identificação de ilhas mais propensas
à conservação da garoupa e a devida proteção dessas ilhas, além da resolução de conflitos com pescadores,
poderão beneficiar toda a população da garoupa na Baía de Paraty.
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BOX 1: Pesca, ecologia e conservação da garoupa na Baía de Paraty (Silvano et al., 2017)

Em 2011 e 2012, realizamos uma comparação entre a abundância (densidade) de garoupas e badejos (estimada através de mergulho e censos visuais) com a intensidade de pesca artesanal, estimada através do registro
sistemático de desembarques pesqueiros em 21 ilhas da Baía de Paraty, incluindo 15 ilhas fora e 6 ilhas
dentro da AMP ESEC Tamoios. Os resultados desse estudo indicam que, apesar de não relacionada com a
intensidade de pesca nas ilhas, a abundância da garoupa (número de indivíduos e biomassa estimada), está
positivamente relacionada à distância das ilhas estudadas em relação à comunidade de Praia Grande, local
onde ocorre desembarque e comércio de pescado, indicando que a garoupa pode ter sido afetada por uma
maior pressão pesqueira no passado (Silvano et al., 2017). Atualmente a pesca em duas comunidades estudadas na Baía de Paraty encontra-se mais voltada para camarões ou peixes pelágicos, sendo que peixes recifais
em geral correspondem a 2,6 % e a garoupa a 0,25 % das 20 t de pescado capturado no período de estudo
(Lopes et al., 2015; Silvano et al., 2017). Tais resultados coincidem com padrão histórico observado nas
Ilhas Canárias, onde a garoupa foi substituída por outros peixes menos valiosos como alvo da pesca, devido
à redução na disponibilidade da garoupa em decorrência da pressão pesqueira ao longo do tempo (Jiménez-Alvarado et al., 2019). A comparação entre pesca e abundância de garoupas e badejos também indicou que
algumas ilhas, mesmo encontrando-se dentro da AMP, eram alvo da pesca e não apresentavam grande abundância desses peixes, enquanto algumas ilhas (incluindo lajes submersas) fora da AMP apresentavam pouca
pesca e densidade relativamente alta de garoupas ou badejos (Silvano e Nora, 2014; Silvano et al., 2017).

Além das AMPs: outras alternativas para conservação da garoupa?
A valorização de serviços ecossistêmicos diversos, incluindo o turismo e especialmente o turismo
ecológico, podem apresentar outras alternativas para conciliar a conservação de peixes recifais, incluindo a
garoupa, e o desenvolvimento econômico (Lopes et al., 2015). Atividades ligadas ao turismo de mergulho
para observação de peixes recifais apresentam potencial para auxiliar na conservação da garoupa (Condini et
al., 2018). Na Baía de Paraty, o turismo pode aumentar a renda dos pescadores, com potencial para reduzir
a pressão pesqueira (menos tempo dedicado à pesca), contanto que tal turismo seja devidamente valorizado
e a renda possa permanecer nas comunidades locais (Lopes et al., 2015). No entanto, o turismo de mergulho
no geral e de observação da garoupa em particular, aparentemente não são muito difundidos no Brasil. Além
disso, nem todas as comunidades costeiras podem apresentar potencial turístico, exigindo ainda outras alternativas para promover a conservação de espécies ameaçadas e com alto valor comercial e para as comunidades
locais, como a garoupa (Begossi et al., 2017).
Além da valorização do turismo como alternativa à pesca, a disciplina de Economia Ecológica apresenta também o mecanismo conhecido como pagamento por serviços ambientais (PSA ou PES, em inglês),
que, no caso da pesca, geralmente envolve um pagamento aos pescadores para compensar prejuízos decorrentes de uma redução no esforço pesqueiro, como por exemplo deixar de pescar na época de reprodução de
peixes ou camarões (Begossi et al., 2011). Apesar de aparentemente promissora como um incentivo adicional
para que pescadores se envolvam em uma pesca mais sustentável (Begossi et al., 2011), sistemas de PSA podem ser difíceis de se implementar e muitas vezes não são monitorados devidamente, o que pode comprometer a sua eficiência (Santos e Silvano, 2016). Uma alternativa, talvez mais aplicável no caso de comunidades
que necessitam do pescado para alimentação e renda, seria utilizar o PSA como um incentivo inicial para os
pescadores se organizarem em iniciativas de manejo comunitário, as quais com o tempo poderiam substituir a
necessidade de PSA (Hallwass et al., 2014).
Considerando os hábitos mais sedentários de indivíduos adultos capturados na pesca e a ocorrência
em ambientes delimitados (recifes, lajes submersas ou ilhas), a garoupa, assim como outros peixes recifais,
poderiam, a princípio, ser manejados através de manejo comunitário ou co-manejo envolvendo as comunidades locais de pescadores, através da concessão de territórios de pesca (Defeo e Castilla, 2005). Tais iniciativas
de co-manejo geralmente envolvem uma gestão partilhada dos recursos pesqueiros através da colaboração da
comunidade local, do governo e de universidades e organizações não governamentais, que fornecem suporte
técnico (Lopes et al., 2011). O co-manejo dos recursos pesqueiros tem produzido resultados promissores em
sistemas socio-ecológicos da pesca artesanal de invertebrados (moluscos) no Chile (Defeo e Castilla, 2005;
Gelcich et al., 2008), de peixes recifais (incluindo Epinephelidae) em ilhas do Pacífico (Cinner et al., 2005;
Feary et al., 2010, Hamilton et al., 2011). O co-manejo, geralmente na forma de acordos de pesca, reservas
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extrativistas ou reservas de desenvolvimento sustentável, tem proliferado na pesca fluvial em lagos da Amazônia brasileira, contribuindo para aumentar a produtividade da pesca e na manutenção de populações de
peixes de valor comercial (Castello et al., 2009; Silvano et al., 2009, 2014; Campos-Silva e Peres, 2016). Tais
iniciativas de co-manejo apresentam potencial para aplicação também na pesca artesanal costeira do Brasil
(Francini-Filho e Moura, 2008; Lopes et al., 2011), porém muitas das reservas extrativistas marinhas carecem
de monitoramento a fim de verificar a sua real contribuição na manutenção dos peixes e da pesca recifais. Um
possível entrave ao desenvolvimento de iniciativas de co-manejo voltadas para a garoupa no Brasil consiste
em sua vulnerabilidade à pesca e ao fato de ser uma espécie atualmente ameaçada (Begossi et al., 2012a; Sadovy de Mitcheson et al., 2012; Condini et al., 2018). No entanto, iniciativas de co-manejo direcionadas para
espécies de peixes recifais que ainda possam ser capturadas na pesca ou para a proteção do ecossistema recifal
como um todo poderiam indiretamente beneficiar a garoupa, conforme observado no caso de efeitos positivos
para populações de peixes derivados do co-manejo da pesca de moluscos no Chile (Gelcich et al., 2008).
Iniciativas de co-manejo na pesca recifal do Brasil podem consistir em alternativas de baixo para cima
ao sistema convencional vigente de cima para baixo, que pode gerar conflitos com os pescadores e depende da
capacidade de fiscalização. O co-manejo apresenta alguns desafios, como a demanda de capital social, ou custo de tempo direcionado a reuniões, estabelecimento de boas relações de confiança e sistemas para aumentar
a aceitação e cumprimento das regras de manejo (Karper e Lopes, 2014). Tais obstáculos ao co-manejo, como
o capital social exigido ou o fato de que o co-manejo representa um custo a curto prazo em troca de benefício a longo prazo, poderiam talvez ser minimizados através de incentivos ao turismo (Lopes et al., 2015) ou
programas temporários de PSA, a fim de contornar os custos iniciais (Hallwass et al., 2014). Por outro lado,
programas de co-manejo poderiam se beneficiar da colaboração dos pescadores no monitoramento da pesca
e no fornecimento de dados biológicos sobre a garoupa (Begossi et al., 2016), além da valiosa contribuição
do conhecimento ecológico local dos pescadores sobre os recursos pesqueiros (Silvano et al., 2006; Begossi
e Silvano, 2008; Silvano e Valbo-Jorgensen, 2008; Silvano e Begossi, 2012; Silva et al., 2018). No entanto,
a cooperação entre pesquisadores (especialmente biólogos) e pescadores foi dificultada após a promulgação
da legislação que proíbe ou limita a pesca da garoupa e outras espécies marinhas ameaçadas (Di Dario et al.,
2015), sendo desejável uma reaproximação e um maior diálogo entre essas duas categorias profissionais (biólogos e pescadores) que querem ambos a manutenção das populações de peixes.

Conclusões: o futuro da garoupa
Esse capítulo apresenta um panorama geral sobre a conservação da garoupa, com ênfase no Brasil e
com base principalmente em revisões da literatura e em nossos próprios estudos sobre a pesca artesanal recifal
e da garoupa. A garoupa no Brasil atualmente encontra-se ameaçada e com a pesca restrita, porém continua a
ser capturada acidentalmente ou clandestinamente, sendo eventualmente comercializada e oferecida em restaurantes do litoral. Apesar de mundialmente reconhecido, o modelo convencional de AMPs estabelecidas e
gerenciadas pelo governo apresenta resultados variados no Brasil, os quais incluem exemplos bem-sucedidos
na conservação da garoupa, assim como casos em que o custo na forma de conflitos com comunidades locais
supera os benefícios de conservação. Dessa forma, a conservação da garoupa no Brasil pode requerer outras
alternativas ou modelos de conservação, como o envolvimento das comunidades costeiras com o turismo e
o desenvolvimento de sistemas de co-manejo com maior envolvimento dos pescadores. O Brasil em algum
momento reconheceu a importância da garoupa, ao estampar esse peixe na cédula de maior valor da moeda
nacional (R$ 100). É importante então não esquecer da garoupa, um peixe que para muitos brasileiros tem se
tornado mais difícil de encontrar do que as valiosas cédulas que o trazem estampado.
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Capítulo 6. A garoupa comum Epinephelus
marginatus como um exemplo do potencial
de modelização espacial a partir do
Conhecimento de Pescadores
Priscila F. M. Lopes; Júlia T. Verba, Alpina Begossi & Maria Grazia Pennino

As grandes bases globais de biodiversidade aceleraram o nosso entendimento sobre onde as espécies
ocorrem, onde elas estão se perdendo e como maximizar iniciativas de conservação, entre outros avanços.
Mas ainda há imensas lacunas a serem preenchidas, um processo que pode ser acelerado pela adição do
Conhecimento Ecológico de grupos humanos, a chamada Etnobiologia, aos nossos conhecimentos científicos.
Aqui analisamos como o conhecimento de pescadores poderia contribuir em modelagem de nichos de
espécies aquáticas que possuem importância comercial. Relatamos um estudo de caso, o da garoupa comum
Epinephelus marginatus, no qual comparamos um modelo feito a partir de grandes bases de dados de ocorrência
- conhecimento científico clássico - com um outro modelo baseado no conhecimento de pescadores. A alta
sobreposição entre os dois modelos sugere que informações básicas fornecidas por pescadores sobre a área de
ocorrência de espécies de interesse para a pesca podem ser confiáveis o suficiente para prever suas ocorrências
em larga escala geográfica. Ressaltamos que a Etnobiologia não é uma panaceia para estudos de modelagem
de distribuição de espécies, e certamente nem para outras abordagens científicas, mas que guarda ainda um
imenso potencial de prover informações quantitativas. Esta é sem dúvida uma vantagem para países como
o Brasil, detentores de imensa biodiversidade, mas com baixo investimento em ciência, coleta de dados e
iniciativas de conservação.

Das lacunas à integração de conhecimentos
Museus e herbários são repositórios de conhecimentos sobre a biodiversidade e, muitas vezes,
um testemunho para gerações futuras sobre o que tivemos, onde tivemos e onde os perdemos em função
majoritariamente de nossas próprias ações (Cotterill, 1995; Ponder et al., 2001). Pelos materiais depositados,
também avançamos continuamente nossos conhecimentos, revendo espécies, suas ocorrências, relações
filogenéticas, e erros cometidos. Embora não oficialmente assim reconhecidos, museus e herbários também
simbolizam o grande potencial de cooperação da natureza humana, já que historicamente estas instituições
trocam informações e materiais entre si, minimizando os impactos das fronteiras políticas (Hennes, 2007).
Estas últimas, de fato, perdem ainda mais importância na medida em que muitos registros de museus e
herbários passam a existir online, contribuindo para grandes bases de dados globais (Yesson et al., 2007).
Com o auxílio de museus e herbários que registram a presença das espécies em determinados locais
e com suas integrações a bases de dados online hoje é possível modelar a distribuição de espécies, prevendo
sua ocorrência ou abundância de acordo com variáveis ambientais (Yesson et al., 2007; Pyke and Ehrlich,
2010). Isto abre um mundo de possibilidades! É possível, por exemplo, entender como parâmetros ambientais
influenciam a riqueza de espécies (Pennino et al., 2013), como mudanças globais, como maiores temperaturas

do ar e das águas, afetarão as áreas que poderão ser ocupadas pelas espécies (Austin and Niel, 2011), prever
conflitos de interesse entre áreas onde espécies devem ocorrer e áreas onde há usos econômicos (Pennino et
al., 2018), entender barreiras que limitam a distribuição de espécies (Costa et al., 2017), identificar hotspots
de diversidade (Fonseca et al., 2017), reconstruir como as espécies se distribuíam no passado (Nogués‐Bravo,
2009) e estimar o potencial invasor de organismos (Peterson, 2003), entre outras inúmeras possibilidades.
O valor desta informação é inestimável, desde preencher uma lacuna de conhecimento científico básico até
prover ferramentas únicas para conservação (Franklin, 2019).
Por outro lado, modelos de distribuição de espécies, sejam eles preditores de presença ou de
abundância, serão tão melhores quanto forem seus dados. Na grande maioria das vezes, os dados utilizados
nas modelagens foram coletados com outros objetivos que não o de predizer a ocorrência ou abundância
de espécies (Elith et al., 2006). Os desenhos amostrais originais podem ter tido propósitos muito distintos,
raramente trazendo informações de abundância ou mesmo registrando um acúmulo de erros, especialmente
de localização geográfica (Yesson et al., 2007). Além disso, mesmo que disponibilizados corretamente,
em função dos objetivos originais dos estudos, muitas vezes não há informações sobre a ausência de uma
espécie, seja em museus ou mesmo em levantamentos de diversidade. Por exemplo, muitos levantamentos de
espécies para a definição de Áreas Marinhas Protegidas tendem a focar em espécies maiores ou mesmo em
grupos de espécies, mais facilmente identificadas, deixando de lado uma anotação sistemática de espécies de
pequeno porte ou crípticas (Giangrande, 2003; Smith-Vaniz et al., 2006). Assim, mesmo que somente fossem
considerados levantamentos de espécies formalmente publicados em periódicos científicos (e não depósitos
em bases de dados originárias de museus), ainda teríamos registros incompletos de ausência de espécies:
não é que elas não estejam num determinado local, elas simplesmente não foram contabilizadas ou relatadas
(Smith-Vaniz et al., 2006). Embora a ausência seja um componente importante neste processo de modelagem
(Lobo et al., 2010), há formas variadas de circunscrever parcialmente este tipo de dificuldade, como veremos
adiante. Mais difícil que lidar com a falta de informações de ausência ou com registros incorretos, que podem
ser parcialmente contornados por ferramentas estatísticas ou por uma inspeção crítica dos dados, é lidar com
a ausência total de dados.
Por mais que países invistam de forma diferenciada em ciência de forma geral e em estudos de
biodiversidade de forma específica, a verdade é que dados de ocorrência são raros ou insuficientes para a
ampla maioria das espécies (Elith et al., 2006), especialmente para aquelas sem valor econômico aparente.
Esta ausência de conhecimento, no entanto, se aprofunda em países em desenvolvimento (Amano et al., 2016),
talvez em especial naqueles que ainda parecem ter um certo descaso por sua biodiversidade e pelos serviços
e benefícios de incalculável valor proporcionado por ela, como o Brasil (Metzger et al., 2019). Nestes países,
dados biológicos e de extração, mesmo que tenham aplicação direta, como o manejo das pescas comerciais,
podem nunca ser coletados, coletados de forma enviesada, ou coletados a depender do governo em curso
(Freire et al., 2014). Assim, quando há algum dado, este tende a ser incompleto e de questionável aplicação.
Neste tipo de cenário, é necessário improvisar com segurança, preenchendo lacunas da melhor forma possível
e evoluindo tanto em termos de criatividade quanto ferramental.
Talvez devido ao histórico de ausência de dados, mas certamente devido ao imenso repositório
cultural que o Brasil representa, uma das formas mais investigadas e propostas para se preencher lacunas de
conhecimento diz respeito ao uso de fontes de Conhecimento Ecológico Local (Gerhardinger et al., 2006;
Ferreira et al., 2014). Nos estudos de pesca, por exemplo, o Brasil é detentor de uma literatura invejável sobre
o Conhecimento Ecológico Local de Pescadores (Begossi, 2008, 2010; Silvano and Begossi, 2010, 2012), o
qual se insere dentro do campo da Etnobiologia (Berkes, 2008). Seus estudiosos há décadas advogam pelo
uso mais constante e mesmo oficial deste conhecimento em medidas de manejo e conservação de recursos
pesqueiros (Begossi et al., 2011; Silvano and Begossi, 2012). Embora na maioria das vezes estas sugestões
caiam em ouvidos surdos, há uma crescente tendência em de fato se utilizar este conhecimento (Castello,
2004; Castello et al., 2009). Integrar este conhecimento às práticas de manejo carrega um potencial do tipo
ganha-ganha, pois não apenas se adicionam novos conhecimentos biológicos aos parcos existentes, como
se favorece a participação de usuários de recursos, diminuem-se os custos de vigilância e os eventos de
desrespeito às regras estabelecidas (Ostrom, 2009).
Se de um lado temos usuários de recursos detentores de informações de qualidade e do outro temos
modelos estatísticos robustos que predizem a distribuição de espécies a partir de poucas informações, é quase
de se espantar que somente agora tenham havido tentativas de integrá-los (Anadón et al., 2010; Sánchez76

Carnero et al., 2016; Lopes et al., 2019). Neste capítulo, usaremos o estudo de caso da garoupa comum,
Epinephelus marginatus, para ilustrar este potencial (Lopes et al., 2019). Embora o estudo de caso limite-se a
previsão de ocorrência da espécie, apontaremos ainda caminhos futuros onde conhecimento local e ferramental
estatístico similar podem ser empregados também para modelar abundância. Antes disto, nos deteremos um
instante explicando melhor o que são estes modelos e como podemos melhorar nossos desenhos de coletas de
dados de conhecimento ecológico local para alimentá-los.

Como conciliar Conhecimento Ecológico e Modelos de Distribuição de Espécies (MDE)
Os modelos de distribuição de espécies (MDE), do inglês species distribution models (SDM), também
são conhecidos como modelos de nicho ecológico, envelopes bioclimáticos, modelos de hábitat e funções de
seleção de recursos. Eles têm como objetivo predizer de forma detalhada onde espécies devem ser encontradas
e com qual abundância em função de correlações com variáveis ambientais e/ou informações geográficas
(Elith and Graham, 2009) (Figura 1). Desde que se iniciaram os estudos naturalistas séculos atrás, notou-se
que as espécies se distribuem de forma consistente de acordo com o ambiente físico. Ao longo do tempo, estas
associações foram transformadas em medidas quantitativas. Já em 2006, várias abordagens de MDE estavam
disponíveis e variavam “em como elas modelavam a distribuição da resposta, selecionavam as variáveis
preditoras relevantes, definiam as funções de ajuste de cada variável, pesavam as contribuições das variáveis,
permitiam interações, e previam o padrão geográficos das ocorrências” (Elith et al., 2006).

Figura 1 – Para se gerar um modelo de distribuição de espécie (último mapa à direita) parte-se da interação
entre os dados de ocorrência da espécie (primeiro mapa à esquerda) com as variáveis ambientais, tais
como batimetria, oxigênio, temperatura e outras (mapas ao centro).

Os dados de ocorrência para alimentar os modelos são majoritariamente extraídos de bases de dados
online, especialmente a partir da Global Biodiversity Information Facility (GBIF)1. O portal GBIF (www.
gbif.org) congrega dados de museus, herbários e outras instituições, com o objetivo de avançar o acesso livre
a informações de biodiversidade. São centenas de milhares de registros de ocorrência, embora a distribuição
destes registros por cobertura geográfica e por táxon ainda não seja uniforme (Yesson et al., 2007), o que
vem melhorando na medida em que novas bases de dados são inseridas. Não exploramos aqui os cuidados
que devem ser tomados para limpeza e verificação destes dados (e.g., remoção de registros duplos, registros
incorretos, tais como a presença de uma espécie marinha em terra, entre outros), pois não apenas foge do
objetivo deste capítulo como também já foram amplamente discutidos por outros (Elith et al., 2006; Elith and
Graham, 2009; Elith and Leathwick, 2009).
1

Há ainda outras bases para organismos aquáticos, como Aquamaps e a Ocean Biogegraphic Information System
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No entanto, vale destacar que estes tendem a ser dados apenas de presença (presence-only data).
Como já mencionado brevemente, as informações de ausência podem não ser essenciais, mas elas certamente
melhoram grandemente a performance dos modelos. Na ausência delas, podem ser geradas pseudo-ausências,
correspondente à geração de ausências aleatórias dentro da área de estudo. Há inúmeros métodos distintos
para gerar pseudo-ausências (VanDerWal et al., 2009; Lobo et al., 2010; Liu et al., 2011).
Ainda assim, se possível, ausências reais devem ser levantadas. A melhor forma seria através de
estudos planejados para registrar a presença e ausência da espécie em uma cobertura geográfica razoável (Elith
et al., 2006). Em algumas circunstâncias, novos estudos simplesmente não são possíveis e uma alternativa
é complementar o levantamento de presença da espécie feito por base de dados com informações extraídas
diretamente da literatura. Ir aos trabalhos científicos que realizaram levantamentos de biodiversidade é um bom
caminho. Por exemplo, se a espécie de interesse é um peixe recifal, pode-se buscar trabalhos de biodiversidade
de peixes recifais (e.g., Costa et al., 2003). A ausência do peixe de interesse nestas listas, em conjunto com sua
ausência nas bases de dados, sugeriria a sua não ocorrência num local. Claro, como já mencionado, isto não
elimina a possibilidade do peixe não ter sido registrado por motivos outros (Smith-Vaniz et al., 2006). Aqui
novamente o uso do Conhecimento Ecológico Local pode ser um bom aliado, especialmente em se tratando
de espécies de interesse exploradas por grupos humanos.
No caso de usos do Conhecimento Ecológico Local, há duas possibilidades. A primeira é desenhar
novos estudos com cobertura geográfica apenas para entrevistar pessoas a respeito da ocorrência ou não de
determinada espécie, o que tende a ser muito mais barato e rápido que levantamentos formais de biodiversidade
(Castello et al., 2009). A segunda é simplesmente usar informações existentes. Similar a levantamentos de
diversidade, há na literatura de Etnobiologia inúmeros levantamentos de biodiversidade segundo aquilo que
é reconhecido pelas pessoas (Seixas and Begossi, 2001; Cunningham, 2014; Alves and Souto, 2015). Muitos
destes trabalhos iniciam-se por listas livres, nas quais as pessoas citam toda a diversidade pertencente a um
determinado grupo (e.g., insetos ou plantas) que conhecem (Albuquerque et al., 2014). Na maioria das vezes
estes trabalhos são seguidos por coletas e identificações dos organismos mencionados ou as citações são
comparadas a fotos e pranchas atribuídas ao nome popular citado pelos entrevistados (Silvano et al., 2006;
Albuquerque et al., 2014).
Em áreas como a pesca, além de levantamentos etnobiológicos, podemos contar com dados distintos
que trazem informações sobre a ocorrência de espécies, tais como acompanhamentos de desembarques
pesqueiros ou acompanhamentos de pesca, e entrevistas recordatórias de peixes e frutos do mar capturados
(Begossi et al., 2010, 2013b; Hallwass et al., 2011; Lopes and Begossi, 2011; Begossi and Lopes, 2014). Estas
informações podem estar também disponíveis em bases de dados públicas, boletins de pesca, estatísticas de
reconstrução pesqueira (Freire et al., 2014) e sob domínio de determinados pesquisadores. Estes últimos são as
fontes mais confiáveis, pois costumam ter uma melhor identificação das espécies, registros georreferenciados
dos pontos de desembarque e até mesmo alguma informação sobre abundância. Muitos pesquisadores não
se incomodariam em fornecer informações sobre a presença ou não de uma espécie em determinado local.
Embora as informações de desembarque pesqueiro ou de abordagens durante a pesca não se caracterizem
como dados etnobiológicos, já que é o próprio pesquisador que, além de observar diretamente a presença
da espécie, costuma ainda fazer sua identificação (in loco, por foto ou por alguma coleta esporádica), esta é
uma informação adicional não computada em bases de dados como o GBIF. Já as entrevistas recordatórias
ou mesmo entrevistas mais tipicamente desenhadas para obtenção de ocorrência ou conhecimento sobre uma
espécie tendem a se enquadrar de forma mais definitiva como etnobiológicas.
Além disso, os dados etnobiológicos podem potencialmente (algo ainda não testado) serem utilizados
para modelar não apenas a ocorrência, mas também a abundância de determinadas espécies de interesse
econômico. Neste caso, a diferença entre os modelos é apenas a variável resposta: ao invés de saber se a
espécie ocorre ou não num determinado local, busca-se saber o quanto dela existe em cada local. Podemos
imaginar que é relativamente fácil para os pescadores estimarem abundância, ainda que em ordem de grandeza
(e.g., de 1 a 5 indivíduos, de 6 a 10, e assim por diante), de uma espécie como a garoupa em determinados
locais. Ao se fazer isto ao longo de um gradiente de latitude, devemos ser capazes de observar um padrão
interessante, a ser comparado novamente com dados científicos num primeiro momento. Podemos ainda
imaginar outras possibilidades de interesse científico e para conservação: que modelo de abundância seria
gerado se perguntássemos sobre as quantidades de garoupa apenas a pescadores mais velhos? Seria diferente
de um modelo gerado por jovens? A princípio, em situações onde houve sobrepesca, esperaríamos que sim
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e mostraríamos que os MDE podem ser utilizados não apenas para estimar nichos passados em função de
mudanças climáticas, mas também desaparecimentos de determinadas espécies de nichos adequados devido
à sobre-explotação.
Uma limitação importante que pode existir em dados obtidos a partir de Conhecimento Ecológico
é a ausência de informação geográfica acurada. Dependendo da escala geográfica ou da espécie objeto de
estudo, este pode ser um problema menor ou maior. Por exemplo, no caso de peixes e do uso de dados de
desembarque, a única informação georreferenciada existente pode ser o porto de desembarque. Mesmo que a
pesca em questão seja a de pequena escala, a qual usualmente não se aventura a grandes distâncias da costa,
a informação do porto nos diz pouco sobre a preferência do peixe por fundos de pedra, lama ou areia, ou
mesmo por suas preferências por determinada faixa de profundidade. Por sorte, no caso dos dados de pesca
quase sempre há informações sobre o pesqueiro, o qual corresponde a uma região visitada com regularidade
pelos pescadores e identificada como uma unidade de paisagem independente (e.g., entorno de uma ilha, um
parcel, uma plataforma de petróleo, ou uma mancha de fundo distinta) (Begossi, 1995). Alguns pesqueiros são
reconhecidos em cartas náuticas, enquanto outros são ativamente georreferenciados em projetos de pesquisa
(Begossi et al., 2013a). O único problema remanescente neste caso é que alguns pesqueiros são extensos e
podem conter vários pontos de pesca distintos, mas esta aproximação já tende a ser suficiente para modelos
confiáveis, como veremos no estudo de caso da garoupa comum (Lopes et al., 2019).

Aplicando MDE à garoupa Epinephelus marginatus
A garoupa comum, Epinephelus marginatus, é uma espécie que ocorre no Mediterrâneo, ao redor de
todo o continente africano - do Atlântico Leste ao Oeste do Oceano Índico - e no Atlântico Sudoeste (do Brasil
ao Uruguai) (Figura 2). Em todas estas grandes regiões ela compartilha uma característica: é amplamente
explorada comercialmente (Schunter et al., 2011; Lopes et al., 2013). Sua exploração comercial aliada às
suas características de história de vida, como fidelidade de local, lento crescimento e maturação e o fato
de ser uma espécie hermafrodita protogínica, coloca-a numa situação de ameaçada pela IUCN. No Brasil,
especificamente, sua situação é menos conhecida, embora esforços recentes tenham lançado alguma luz sobre
diversos dos seus aspectos de história de vida, ecologia, e genética (Begossi and Silvano, 2008; Andrello et
al., 2013; Priolli et al., 2014).

Figura 2 – Imagens em ambiente natural de Epinephelus marginatus, a garoupa comum. Foto à
esquerda: Parent Géry (2011), autorizado para uso sob a Creative Commons Attribute – Share Alike 3.0
Unported Licence. Foto à direita: Alberto Romeo, autorizado para uso nos termos da licença GNU Free
Documentation Licence, Creative Commons – Atribuição 3.0 Não adaptada. As imagens não sofreram
alterações.

Por ser uma espécie alvo da pesca de pequena escala, especialmente entre Rio de Janeiro e São
Paulo, tínhamos um amplo histórico de informações pesqueiras e etnobiológicas em nossas próprias bases
de dados (e.g., Begossi and Silvano, 2008; Lopes et al., 2013; Silvano et al., 2017). Além disso, por ser uma
espécie de bom porte de tamanho e com interesse para conservação, também havia informação suficiente de
sua ocorrência nas bases de dados online e na literatura produzida especialmente por biólogos e ecólogos
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brasileiros, estendendo-se inclusive ao Uruguai (e.g., Condini et al., 2013, 2016). Isto nos permitiu não apenas
fazer um bom levantamento da ocorrência “científica” da espécie como também da sua ausência. O mesmo
interesse na espécie e em outras similares motivou etnobiólogos a registrarem sua presença e também ausência
em diversos estudos (Begossi and Figueiredo, 1995; Begossi et al., 2012; Barcellini et al., 2013; Ribeiro,
2016). Assim, a garoupa comum se tornou um modelo ideal para um primeiro teste da possibilidade de uso do
Conhecimento Ecológico de Pescadores como ferramenta na modelagem de distribuição de espécies2.
Usando modelos bayesianos robustos, mais adequados para situações em que dados são mais
limitados (Costa et al., 2017), foi possível modelar a distribuição da garoupa comum de duas formas: aquela
tradicionalmente feita a partir de dados de bases de dados, museus e literatura e outra feita exclusivamente
a partir de entrevistas com pescadores que simplesmente informavam se a espécie ocorria ou não em suas
respectivas regiões (Lopes et al., 2019). A informação dos pescadores, neste caso, era limitada, pois não
incluía o tipo de local ou pesqueiros onde as garoupas eram encontradas. De modo arbitrário, mas levandose em consideração o que se sabe sobre a preferência da espécie por profundidade, atribuiu-se um ponto de
ocorrência a mesma a partir de uma linha transversal distante em média 120m da costa. Esta atribuição de
ponto arbitrária poderia ter sido mais refinada se houvesse dados disponíveis em pequena escala sobre o tipo
de fundo, de modo que a espécie fosse atribuída preferencialmente a locais com pedra. O modelo “científico”
contou com 578 presenças (43 presenças únicas) e 26 ausências, enquanto o modelo “etnobiológico” contou
com 37 presenças (todas únicas) e 23 ausências.
Os dois modelos foram correlacionados a variáveis ambientais que detectamos previamente na literatura
como possivelmente relacionadas à espécie: temperatura superficial da água, salinidade superficial da água,
produtividade primária líquida, profundidade, inclinação e concavidade do fundo, esta última calculada a
partir da própria inclinação. Muitas das variáveis ambientais utilizadas nas correlações também são extraídas
de bases de dados mundiais, algumas delas oferecidas no formato de um grid global georreferenciado (Tabela
1). As duas primeiras, temperatura e salinidade, no nosso caso são coletadas e disponibilizadas pela NOAA,
a agência americana responsável pela administração de dados oceânicos e atmosféricos, e vem com uma
resolução espacial de 1o x 1o (cerca de 100km). Estes dados são resultados de monitoramento via satélite de
longo prazo, organizados em médias mensais. Os dados de produtividade primária também foram extraídos
com a mesma resolução espacial da base de dados Ocean Productivity. Neste caso, esta é uma variável
derivada a partir de outras três: clorofila, luz disponível e eficiência fotossintética, usando registros históricos
de clorofila (obtidos a partir dos registros do SeaWIFS de 1998-2016). Já a batimetria foi extraída de uma
terceira base de dados, MARSPEC, esta com uma resolução bastante mais refinada de 30 arc-segundos (1 km
x 1 km).
Tabela 1 – Bases de dados utilizadas para extração de informações ambientais e outras potenciais. Nem todas as variáveis
e bases abaixo foram utilizadas no estudo de caso de Epinephelus marginatus, mas são apresentadas aqui para seu uso
em estudos futuros.
Nome
NODS_WOA09
Bio-Oracle

Ocean Productivity
Marspec

2

Informação
1.
Temperatura Superficial da Água
2.
Salinidade Superficial da Água
1.
pH
2.
Oxigênio
3.
Velocidade de Corrente
4.
Nitrato, fosfato e silicato
5.
Temperatura, etc.
Produtividade Primária Líquida
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Profundidade do fundo do oceano
Distância até a costa
Inclinação batimétrica
Medidas de temperatura superficial da água
Medidas de salinidade superficial da água
Outras características batimétricas

Sítio web
esrl.noaa.gov/psd/
http://www.bio-oracle.org/
downloads-to-email.php

science.oregonstate.edu/
ocean.productivity/index.php
marspec.org

Os dados completos e análises originais estão disponíveis em Lopes et al. (2019). Aqui é apresentado apenas um sumário.
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Não é possível trabalhar com escalas diferentes, como as fornecidas por estas variáveis ambientais.
Assim, o próximo passo foi uniformizá-las a uma escala comum, que neste caso sempre será a mais grosseira
(1o x 1o), embora a informação refinada fique retida. Depois disto, também se tomou o cuidado de ou remover
ou não utilizar simultaneamente variáveis que estejam altamente relacionadas entre si. As variáveis retidas no
modelo final foram escolhidas usando o critério DIC (do inglês Deviance Information Criterion), que é um
método bayesiano para comparar modelos. O modelo que apresenta o menor valor de DIC é escolhido como
aquele que melhor prediria um conjunto de dados com a mesma estrutura que o utilizado originalmente.
Por fim, os diversos modelos espaciais gerados para predição da ocorrência da espécie foram validados
usando duas métricas: AUC (do inglês, Area under the receiver-operating characteristic curve) e TSS (do
inglês, True Skill Statistic). Estas métricas e outras visam identificar se os modelos são bons o suficiente para
uma determinada aplicação (neste caso, predizer onde a espécie deve ocorrer a partir dos dados que temos) e
se há aspectos que precisam ser melhorados (Allouche et al., 2006). Além disso, em função do objetivo deste
trabalho, que era comparar modelos etnobiológicos com modelos clássicos, foram utilizadas duas métricas de
similaridade: o D de Shoener e o I de Warren (Warren et al., 2008). São métricas que medem a sobreposição
de nichos, no caso entre os nichos gerados a partir de informações distintas (científicas ou etnobiológicas). Em
ambos os casos, quanto mais próximo de 1 (100%), maior a sobreposição entre os modelos. Maiores detalhes
e pacotes estatísticos utilizados nestes procedimentos podem ser encontrados em artigos já publicados (Roos
et al., 2015; Fonseca et al., 2017; Lopes et al., 2019).
Os dois modelos gerados, a partir de dados científicos tradicionais e a partir de dados etnobiológicos,
tiveram boas métricas AUC e TSS, embora os dados científicos tenham se saído um pouco melhor. Além
disso, os dois modelos se sobrepuseram grandemente (de 71 a 91%, dependendo da métrica de similaridade
adotada), evidenciando que as áreas previstas para a presença ou ausência da garoupa comum foram muito
parecidas (Figura 3). Este é o resultado mais importante de todos, por lançar o potencial de explorarmos mais
os dados de Etnobiologia que já temos. Mesmo utilizando dados não georreferenciados e a simples informação
de que a espécie é pescada por pessoas de uma determinada vila, conseguimos prever com uma boa acurácia
(se tomado como base o modelo científico) a distribuição da garoupa comum em toda a costa brasileira.
Evidentemente, os modelos são parecidos, mas não são idênticos: o modelo científico sugere que a
espécie ocorre mais ao sul ainda que o previsto pelo etnobiológico, enquanto o etnobiológico sugere que a
espécie tem uma distribuição ao norte maior que a prevista pelo modelo científico. Estas informações não
são necessariamente incongruentes e tendem mais a apontar falta de dados e variações (naturais ou causadas
antropicamente) de abundância ao longo do tempo. A base científica, por exemplo, contava com alguns poucos
registros da espécie no Rio da Prata, no Uruguai. Estes registros, em si, já eram vistos como algo raro, que
estendiam e provavelmente apontavam para o fim sul da distribuição da garoupa (Condini et al., 2016). Por
outro lado, nenhum dos estudos etnobiológicos chegou tão ao sul do continente. Então, era bastante improvável
estatisticamente que o modelo feito usando informações dos pescadores majoritariamente do sudeste brasileiro
pudesse ter previsto a ocorrência da garoupa comum até o Uruguai.

Figura 3 – Modelos de distribuição de Epinephelus marginatus gerados a partir de dados “científicos” (à
esquerda) e “etnobiológicos” (à direita). A batimetria da região está visível.
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Na outra ponta da distribuição, os pescadores foram perguntados sobre a presença e ausência da espécie
em praticamente todo o nordeste do país (Ribeiro, 2016). Em algumas regiões mais ao norte, como no Rio
Grande do Norte, os pescadores foram enfáticos em dizer que a espécie não ocorria e foram mesmo incapazes
de reconhecê-la. Mas o quadro é mais obscuro em regiões mais ao sul, como na Bahia. Especificamente, as
latitudes entre 15o e 12o S concentram pescadores divididos em suas opiniões, alguns dizendo que a espécie
ocorria, enquanto outros não. Os estudos de onde estas informações saíram não foram desenhados para
investigar esta variação de opinião, então só podemos conjecturar sobre estas diferenças. Vamos adicionar
mais uma variável a esta dúvida: há um único registro científico da presença da espécie na região. Um erro
de identificação ou realmente a garoupa comum circula ou circulou por ali esporadicamente? Difícil acreditar
que a espécie tenha sido erroneamente identificada por pesquisadores, já que é um alvo recorrente de estudos.
Então, há uma possibilidade que a espécie realmente tenha ou teve uma distribuição mais ao norte condizente
com o modelo etnobiológico. Talvez ela seja rara por lá ou talvez tenha se tornado ainda mais rara na medida
em que os oceanos se aquecem e as abundâncias em geral tenham sido reduzidas devido à pesca. Se assim for,
sua presença estaria apenas na memória de pescadores mais antigos ou mais experientes.
Há outros resultados distintos e interessantes entre os modelos. O modelo científico, por exemplo,
previu que a presença da espécie é mais provável em águas rasas (não mais que 400m), em fundos estruturados
(rochosos) e em águas com temperatura máxima de 25o C. O modelo etnobiológico previu a espécie também
em águas mais rasas e em temperaturas idênticas ao outro modelo. Mas tendo-se em consideração de que não
tínhamos informação sobre o pesqueiro exato onde a espécie normalmente ocorre, podemos pressupor que
profundidade neste caso é um artefato da forma como atribuímos o local de ocorrência da espécie no modelo
etnobiológico: um ponto aleatório em frente à vila. Por outro lado, dado que a espécie é realmente limitada por
temperatura (Hereu et al., 2006), o modelo etnobiológico é capaz de prever sua ocorrência com sucesso, pois
a própria localização geográfica da vila nos traz informações importantes sobre as temperaturas superficiais
das águas na região.
Estes resultados são promissores, mas não devem ser vistos como uma panaceia. Devemos levar em conta
que pescadores ou outros usuários de recursos naturais trarão informações mais precisas quanto mais regulares
forem seus contatos com os organismos ou quanto mais prestarem atenção aos mesmos. Há evidências, por
exemplo, que prestamos atenção a coisas que nos interessam para uma finalidade direta (financeira, alimentar,
medicinal, etc.) ou que nos chamam a atenção (por terem colorações vistosas ou comportamentos distintos,
dentre outros) (Hunn, 1982). Além disto, dados etnobiológicos não planejados para modelar distribuição de
espécies, como os usados aqui, podem ser frágeis se suas amostragens forem muito restritas geograficamente
para uma espécie que seja menos exigente em seus requisitos de habitat. Isto porque o modelo final acabaria
representando mais as características da região amostrada do que os requisitos de nicho da espécie.
Uma vez revelado mais um dos imensos potenciais de aplicação do Conhecimento Ecológico, devese avançar agora na direção de refinar suas aplicações. Se dados já coletados serão utilizados para modelar
distribuição de espécies, então deve-se atentar àquilo que já se conhece sobre a espécie escolhida e focar
naquelas para as quais há amostragens etnobiológicas suficientes (preferencialmente também com informações
de ausência) e para aquelas que sejam mais exigentes em seus nichos.
Não há dúvidas de que E. marginatus foi uma estreia em estilo, digna de um peixe com status de
estrela, capaz de personificar os esforços de conservação marinha europeus (Guidetti and Micheli, 2011;
Schunter et al., 2011; Andrello et al., 2013). Mas nem sempre os dados e as espécies serão tão generosos para
permitir modelagens acuradas, a menos que os desenhos amostrais sejam intencionais. Assim, para estudos
etnobiológicos futuros, mesmo que o planejamento inicial não vise a modelagem de distribuição de espécies,
não custa ou custa muito pouco incluir algumas informações a mais. Uma delas é a coleta da localização
geográfica mais precisa possível sobre onde a espécie ocorre. Além disso, mesmo aqueles interessados em
simplesmente modelar a presença ou ausência de espécies podem refinar seus resultados se contarem com
algum tipo de informação de abundância destes pesqueiros, ainda que grosseira, como escalas ordinais
(Howard et al., 2014).
Um passo além: o Conhecimento de Pescadores para uso em ferramentas estatísticas
Uma vez que sabemos o potencial e as limitações de se usar o conhecimento local de pescadores (e
outros usuários de recursos) para modelar distribuições de espécies, podemos avançar para que os modelos
sejam ainda mais robustos. A melhor forma para isto é desenhar estudos futuros de Etnobiologia já com esta
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intenção. Para isto, será necessário prever cobertura geográfica suficiente para o estudo, a partir do que já se
conhece sobre a ocorrência da espécie, e coletar informações além da presença da espécie nas pescarias locais.
Como dito anteriormente, no caso da pesca, os estudos podem coletar minimamente as localizações geográficas
dos pesqueiros onde a espécie ocorre. Adicionalmente, para que seja possível também predizer a abundância
da espécie em seu nicho, informações de abundância, mesmo que semi-quantitativas (e.g., ocorrência por
pesqueiro: de 1-5 indivíduos, de 6-10, etc.), podem ser incluídas. Estas ainda precisam ser testadas em
modelos etnobiológicos, o que só acontecerá quando houver informação disponível. Adicionalmente, apenas
para comparação com as correlações ambientais encontradas, podem ser coletadas informações sobre as
profundidades preferidas (inclusive por fase de desenvolvimento da espécie), tipo de fundo, etc.
Além disso, cabe ressaltar que a colaboração é uma ferramenta essencial para aceleração de obtenção e
acúmulo de conhecimento. Os MDS só são possíveis atualmente em grande escala porque museus, herbários e
outros detentores de dados cedem suas informações a grandes bases de dados. Será que dados etnobiológicos
de pesca não mereceriam também o mesmo destino, desde que salvaguardados os direitos das populações
tradicionais e locais detentoras do conhecimento original? De fato, alguns propõem que o registro deste
conhecimento seria uma forma efetiva de proteção contra a biopirataria, ao torná-los dados de domínio
público e que, portanto, não podem ser patenteados (Udgaonkar, 2002; Poorna et al., 2014). Por outro lado,
poderia estimular ainda mais a biopirataria, ao expor determinados potenciais de uso de forma genérica, que
poderiam ser refinados pela indústria e apresentados como novos, nunca pensados pelos detentores originais
do conhecimento (Udgaonkar, 2002). Na área de pesca, talvez os riscos de biopirataria sejam menores que os
benefícios da colaboração, e uma base de dados compartilhada poderia se limitar a informações de ocorrência
e abundância das espécies. Estas informações não seriam novidades no sentido de que bases de dados
biológicas, como GBIF, já trazem informações similares. Representariam um adicional àquilo que já existe,
melhorando modelos e nos ajudando a desenhar melhores áreas protegidas do ponto de vista de conflitos e
de proteção da biodiversidade ou nos ajudando a prever os impactos das mudanças globais, entre uma vasta
gama de potenciais (Austin and Niel, 2011; Pennino et al., 2018; Franklin, 2019). Seriam ainda repositórios
de conhecimento sobre a presença histórica de espécies, o que é especialmente importante na pedida em que
perdemos habitats e sobrepescamos espécies até sua extinção (Bender et al., 2014; Tesfamichael et al., 2014).
O que nos sobra muitas vezes é apenas a memória passada dos pescadores sobre a ocorrência destes peixes em
determinados locais (Saenz-Arroyo et al., 2005).
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Capítulo 7. Avanços recentes no cultivo de
garoupas no Brasil
Claudia Ehlers Kerber

As garoupas são peixes de grande importância ecológica e representam um item importante na pesca
de peixes marinhos no Brasil. A garoupa verdadeira (Epinephelus marginatus) alcança altos valores no mercado e isso ocorre também na Europa já que a espécie é de ocorrência natural no Mediterraneo. A sobrepesca
tem levado a um forte declínio dos estoques pesqueiros e por isso ela é considerada uma espécie ameaçada de
extinção na categoria vulnerável. As primeiras tentativas de produção de ovos no Brasil se iniciaram em 2007
através da iniciativa privada e ao longo de 12 anos foi possível formar plantel de reprodutores, iniciar a reprodução, desenvolver protocolos de produção de alevinos em escala comercial. Estão sendo realizadas pesquisas
para avaliação de produção de juvenis em alta densidade, cultivo em sistemas de recirculação, cultivo em viveiros de camarão, em gaiolas flutuantes no mar e ainda repovoamento. A espécie tem demonstrado excelente
adaptação ao cultivo em alta densidade e resistência ao manejo. Estas qualidades e o alto valor de mercado
indicam que a garoupa verdadeira é uma excelente candidata a RAS (Sistema de Recirculação de Águas).

Introdução
Os serranídeos (família Serranidae, sub-família Epinephelinae) compreendem 159 espécies distribuídas em 15 gêneros (Heemstra, 1993). Apresentam bom valor de mercado e resistência ao manejo, sendo indicados para aquicultura (APEC/SEAFDEC 2001) e repovoamento (Marino 2000).
A garoupa verdadeira (Epinephelus marginatus) conhecida, em inglês, como “Dusky Grouper”, é um
importante representante deste grupo com ocorrência natural no Oceano Atlântico, Mar Mediterraneo e na
costa ocidental banhada pelo Oceano Índico (Fig.1). A distribuição no Atlântico ocidental vai da costa sudeste
do Brasil até a Argentina (Rico 2003).
São animais sedentários e que apresentam alta fidelidade ao local (Koeck 2014).
No Brasil esta espécie também alcança altos valores no mercado e é um produto importante para a
pesca industrial e artesanal (Begossi 2008). Devido à sobrepesca e destruição do seu habitat, ela integra o
Livro Vermelho de Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN na categoria vulnerável (A2d) (Pollard 2018).
Na legislação brasileira é considerada uma espécie ameaçada de extinção também na categoria vulnerável
(Portaria IM 445/2014) e protegida pelas portarias MMA 228/2018 e Portaria IM 41/2018 do governo federal.
As primeiras experiências com cultivo de garoupa no Brasil foram realizadas na década de 1980, no
Instituto de Pesquisas da Marinha em Arraial do Cabo (Fagundes Netto & Benetti 1984). Em 1996 outras
experiências abordaram o cultivo em tanque rede na Universidade do Vale do Itajai/SC, mas havia a restrição
na obtenção de formas jovens, essencial para a sustentabilidade dos cultivos de peixe marinho (Cox 2006).
A produção de formas jovens de garoupas se desenvolve a partir dos estudos realizados na iniciativa
privada (Kerber 2012) e atualmente há produção comercial e alevinos de E.marginatus.

Fig. 1 Mapas de distribuição para Epinepheus marginatus (Dusky grouper), www.aquamaps.org versão
agosto 2016. Acessado 02 setembro 2019.

Avanços na reprodução

Fig. 2 Garoupas em tanque de reprodutores

A formação de plantel é um aspecto primordial
para quem trabalha com reprodução e produção de formas jovens. No caso das garoupas isso leva muito tempo e nem todos
os animais se adaptam ao cativeiro. Na experiência brasileira, os
reprodutores foram obtidos através da pesca e após a recuperação e a quarentena são mantidos em tanques de 80.000 litros
com 2 metros de profundidade e troca diária de água de 300%
em sistema de recirculação e fotoperíodo natural (Fig. 2). A alimentação se dá 3 vezes na semana até a saciedade aparente e a
dieta consiste em sardinhas, bonito, lulas e polvo com adição de
premix vitamínico.

Como medida preventiva contra a proliferação de parasitas, especialmente Neobenedenia melleni,
(Monogenea: Capsalidae) (MacCallum, 1927), é realizado mensalmente banho de água doce de cerca de 3
minutos nos reprodutores (Sanches 2008).
Todos os animais são marcados com chips eletrônicos e divididos dois planteis, um para fins de repovoamento e outro para melhoramento genético. Ao serem incorporados, coleta-se material da nadadeira para
exames de DNA. A metodologia de avaliação da diversidade genética é por marcadores moleculares microssatélites espécie-específico e o objetivo é avaliação de endogamia para definir os cruzamentos (Ojeda 2013).

Obtenção de Machos
As garoupas são hermafroditas protogínicos, um padrão sexual no qual os indivíduos maturam primeiro como fêmeas e tornando-se machos em idades mais avançadas (Sadovy de Mitcheson 2008). A inversão
sexual de fêmea para macho foi estudada e segundo alguns autores, ocorre entre 9 e 16 anos e a partir de 9 Kg
(Marino 2000). Outros autores afirmam que ocorre entre 14 e 17 anos e cerca de 80-90 cm de comprimento
total (Chauvet 1988, Barreiros 1998). A interação social parece ser um componente importante a determinar o
momento da reversão sexual mais do que restrições fisiológicas fixas (Zabala 1997) e alguns autores sugerem
que se poderia desenvolver um melhor entendimento do comportamento do peixe como através de manipulação das densidades para induzir naturalmente a formação de machos e fêmeas (Quinitio 1997).
Em nossa experiência não foi possível controlar a relação machos/fêmeas nos tanques e a obtenção
de machos de grande porte na natureza é difícil, além de dificultar o manejo. Utilizamos então a manipulação
hormonal exógena para obtenção de machos funcionantes a partir de fêmeas maduras ou juvenis (Fig. 3)
Foram utilizados duas metodologias para a inversão sexual: tratamento oral de fêmeas maduras com
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metiltestosterona (Sanches 2009) ou aplicação de implantes de colesterol com inibidor de aromatase (Letrozole CAS 112809-51-5) (Garcia 2012).
Ambas metodologias funcionam bem, embora já tenhamos observado que alguns animais submetidos a aplicação de metiltestosterona tenham voltado ao estado de femeas.
A avaliação da produção de sêmen é feita por canulação e, uma vez macho funcional, o sêmen é então obtido
através de pressão abdominal e posteriormente submetido a
criopreservação (Sanches 2008).
No entanto, observamos conforme já levantado anteriormente (Zabala 1997), que a relação social destes animais
pode ser determinante para a inversão sexual. No cativeiro
observamos ocorrência de machos em animais muito jovens, a partir de 3 kg e três anos de idade. Observamos ainda
que alguns indivíduos maturavam como machos sem terem
Fig. 3 Coleta de semen passado pelo estádio de fêmeas. A inversão sexual é reconhecida como uma estratégia
reprodutiva de muito sucesso entre os peixes (Barreiros 1998), mas podemos considerar ainda a possibilidade de que estejamos diante de duas estratégias reprodutivas em uma mesma espécie:
machos definitivos e fêmeas masculinizadas.

Obtenção de fêmeas
A garoupa verdadeira atinge a maturação sexual primeiramente como femea (protogínico). Segundo
estudo realizado em Santa Catarina, região sul do Brasil (Bertoncini 2001), isso acontece a um tamanho médio
de 470 mm. Em nosso laboratório observamos femeas maduras (F1) menores do que isso, a partir de 2 kg.
Quando as femeas são obtidas na natureza, a adaptação ao cativeiro pode levar muitos anos e a maioria delas
não conseguem completar a vitelogênese e como resultado, não há maturação final dos ovócitos nem ovulação
(Marino 2000).

Indução, desova e fertilização
Monitoramos o desenvolvimento gonadal das femeas a partir do início da primavera observando a presença do perinúcleo, a vitelogênese, migração nuclear e maturação final. Para que se possa induzir a ovulação,
os ovócitos devem apresentar diâmetro mínimo de 350 μm (Marino 2003).
A indução pode ser realizada com hormônio luteinizante (LHRHa SIGMA, obtido de salmão) ou Gonadotrofina Coriônica (HCG) na forma de implantes de colesterol ou injeção.
O tamanho inicial dos ovócitos é um biomarcador importante para determinar o intervalo até a
ocorrência da ovulação pos-tratamento hormonal, mas a temperatura e características individuais também
influenciam. Por este motivo, após a aplicação de hormônio monitoramos a evolução da vitelogênese a cada 6
horas medindo o aumento do diâmetro dos ovócitos.
Após a ocorrência da desova, é realizada a extrusão dos ovócitos através de massagem abdominal (Fig. 4).
A fertilização pode ser feita através do método molhado ou
seco (Glamuzina 1998) fazendo a mistura por cerca de 15 minutos
e lavando os ovos com água salgada para retirar excesso de espermatozoides com auxílio de uma tela de 350 μm.
Em anos mais recentes, as desovas naturais ocorrem com
frequência em nosso laboratório. No entanto, as desovas naturais
não permitem a identificação dos casais ou a escolha dos cruzamentos e por isso damos preferência à reprodução assistida.
Fig.4 Coleta de ovocitos
Em muitas espécies de garoupa, as desovas correspondem
ao calendário lunar. Em nosso laboratório não foi possível correlacionar as desovas com a fase da lua.
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Larvicultura
Os ovos férteis de E. marginatus flutuam e são
então coletados, lavados e desinfectados com iodo (Tendencia 2003). A taxa de fertilização é estimada ao se comparar a quantidade de ovos férteis (flutuantes) com a
quantidade de ovos não viáveis depositados no fundo (Fig.
5).
Já na incubadora os ovos são contados e mantidos
a temperatura natural com troca mínima de 200% ao dia e
aeração no fundo. Periodicamente são coletadas amostras
para avaliar a embriogênese e o momento da eclosão (Fig.
6).
A taxa de eclosão está diretamente associada à qualidade dos ovos sendo um ponto importante para o sucesso
Fig. 5 Ovos embrionados de E.marginatus
da larvicultura. Deve-se evitar a utilização de femeas muito jovens e são descartados ovos com baixa fertilização ou porcentagem de eclosão abaixo de 90%.

Após aproximadamente 24 horas (temperatura entre 25 e
26°C) ocorre a eclosão e os sedimentos resultantes das cascas e dos
ovos mortos que se depositam no fundo são retirados por aspiração
ou purga.
Após a pigmentação dos olhos, as larvas são transferidas para
tanques indoor de 15.000 litros e profundidade de 1 metro com aeração e troca de água constante. A densidade de estocagem é de 10
larvas/L (Fig. 7).
Fig. 6 Ovos de E.marginatus no momento da
eclosão.

Fig. 7 Tanques de larvicultura

O sistema escolhido para larvicultura desta espécie em nossas condições foi o mesocosmos (Russo
2009) com controle de temperatura (26°C) e enriquecimento com alga (Nannocloropsis sp). A sucessão planctônica permite o desenvolvimento de muitas espécies de pequenos crustáceos e suas formas jovens, além de
ciliados e larvas de moluscos, servem de alimento para as larvas. A mudança da alimentação endógena para
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a alimentação exógena é um ponto crítico pois elas apresentam uma abertura de boca muito pequena (Kerber
2012). Mais recentemente foram introduzidos em nossos protocolos copépodos harpacticoides (Tisbe sp) e
calanoides (Acartia tonsa) cultivados dentro do laboratório com excelentes resultados (Fig. 8). Os copepodos
povoam os tanques e produzem formas jovens altamente nutritivas e de tamanho adequado ao tamanho da
boca das larvas de garoupas (Fig. 9).

Fig. 8 Femea gravidica e copepoditos de Tisbe biminiensis

Após a metamorfose, os alevinos de exacerbam o comportamento canibalístico (Marte 2003) obrigando à realização de gradeamento com frequência semanal (Fig. 10). Este
comportamento se estende por muito tempo exigindo que as
formas jovens sejam submetidas a uma etapa de pré-engorda
(alevinagem) antes que possam ser enviados aos cultivos.

Fig. 10 Canibalismo
Fig. 9 Classificação dos alevinos por tamanho

Alevinagem
Alevinos com 60 dias tem aproximadamente 2
g e 5 cm (Fig. 11). São muito resistentes ao manejo,
comem ração peletizada e são adequados para fins de
repovoamento. No entanto, devido ao comportamento
canibalistico são difíceis de manejar no cultivo.
Após o período de alevinagem dentro do laboratório, lotes regulares com cerca de 80 gramas podem
ser enviados aos cultivos garantindo um nível de mortalidade mínimo.
Fig. 11 Alevinos de Garoupas com cerca de 60 D.A.E.
Durante a fase de alevinagem os alevinos são
alimentados com ração comercial até a saciedade aparente iniciando com uma frequência de 4X ao dia e decrescendo até 1 vez ao dia quando se aproximam de 50 g.
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Atualmente estamos desenvolvendo, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo, um estudo para produção de alevinos em recirculação em alta densidade. As garoupas apresentam
excelente adaptação ao adensamento permitindo densidades de formas jovens acima de 50 kg/m3.

Engorda
O cultivo de garoupas tem sido realizado na Ásia principalmente em sistemas de gaiolas flutuantes no
mar ou em viveiros escavados. Mais recentemente alguns criadores da China e Hong Kong têm investido em
sistemas de recirculação.
Nossa experiência é que as garoupas exibem características de cultivo que justificam investimentos em
sistemas de recirculação. São animais sedentários que permitem grande adensamento sem sacrifício do bem
estar animal e alcançam excelente valor de mercado.
Em condições naturais na França, exemplares de E.
marginatus levam aproximadamente 3,3 anos para atingir
400 gramas (Bruslé 1985). Em condições de cativeiro no
Brasil, alcançamos 400 gramas em apenas um ano de cultivo.
Observamos que embora E.marginatus seja uma espécie adaptada a ambientes subtropicais, ela cresce bem em
temperaturas entre 20 e 30 graus alcançando em média 1 kg
no segundo ano de engorda em salinidade de 35 ppt. Obtivemos FCR de 1,5 a 2,0, ressaltando que foram avaliados
animais F1 a partir de exemplares selvagens, ou seja, ainda
há muito espaço para melhoramento genético (Fig. 12 e 13).

Fig.12 Engorda de garoupas no Brasil

Fig. 13 Sistema de recirculação do Projeto Garoupatec

Repovoamento
Como já mencionado anteriormente, a garoupa E. marginatus é considerada no Brasil uma espécie
ameaçada de extinção na categoria vulnerável. Apenas isso já justificaria investimentos em repovoamento,
mas a importância da reposição dos estoques vai muito além disso.
Como predadores de topo de cadeia, esta espécie tem um papel muito importante na manutenção do
equilíbrio ecológico do ecossistema de recifes rochosos onde ela habita (Riedel 2017). No entanto, para cumprir este papel, a espécie precisa uma densidade de população mínima e exemplares de todos os tamanhos (La
Mesa 2002). Além disso, é um item muito importante para a pesca artesanal (Begossi e Silvano 2008), tornando a reposição dos estoques pesqueiros para fins de pesca e sustento destas famílias, altamente desejável.
Finalmente, as garoupas, em diversas partes do mundo, são importantes também para a pesca esportiva e para
o turismo subaquático (David-Hodgkins 1993). Isso é verdadeiro também no Brasil.
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Para avaliar a eficácia do repovoamento para esta espécie, foi realizada a soltura controlada de 10.000
alevinos em cinco pontos focais com posterior monitoramento a cada 60 dias durante dois anos (Fig. 13). A
definição dos locais foi feita através de mergulhos de reconhecimento onde se identificava profundidades de 4
a 10 metros, presença de substratos complexos com tocas pequenas (Anderson 2014), ausência de predadores
e distante de locais de pesca amadora.
A metodologia de reconhecimento dos locais e de monitoramento foi aquela desenvolvida por Araujo
(2014), através de Censos Visuais. Embora o estudo esteja em andamento, preliminarmente já foi possível
observar a fidelidade territorial, já que os juvenis podem ser reconhecidos nos locais de soltura onde não havia
garoupas anteriormente. Também pudemos observar um fenômeno que é a dificuldade de observar os animais
em temperaturas mais baixas devido ao sedentarismo e baixa no metabolismo permanecendo “invisíveis” durante o inverno (Zabala 1997).
Os resultados desta pesquisa servirão para subsidiar políticas públicas para a recuperação e aumento
dos estoques pesqueiros onde a população esteja seriamente impactada.

Fig.13 Soltura de juvenis de E,marginatus
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Chapter 8. Groupers fishery and aquaculture
in the Mediterranean
Glamuzina Branko

Abstract
The several grouper species are important part of the coastal ecosystems throughout Mediterranean Sea. Due
to high demand from tourist sector they have high market prices and represent significant income, primarily
for the traditional artisanal and recreational fisheries. However, because of type of fishery activity and tools
most of the catch is usually not reported to official fishery statistics. This is the reason why in many Mediterranean countries the data on catch and trade are not available, putting management of these species in difficult scenarios. The most important fishery species is dusky grouper, Epinephelus marginatus in the Northern
Mediterranean and white grouper, Epinephelus aeneus in the Southern Mediterranean. The high demand for
these species, due to the good meat quality and large size, attract interest for these species in the aquaculture
diversification. However, although the significant efforts and funds were invested into research of several
grouper species in Italy, Spain, Greece, Israel and Croatia, these species are not yet cultured in commercial
production. This article provides information on recent status of grouper fishery and aquaculture in the Mediterranean area, and discuss future status of these activities in the light of climatic change and new technology
development.

Introduction
Groupers in the Mediterranean, including species from the genus Epinephelus, Mycteroperca and
Polyprion, are important components of coastal ecosystems, a valuable resource for the traditional fisheries
and object of interest to diversify aquaculture with new species. The status of these species in the most countries is poorly known, but the general opinion is that all groupers are under decreasing trend of abundance and
biomass. This is usually result of the over-exploitation and fishery techniques such as: demersal long-lines,
spear-gun, traps, sport and recreational anglers. The major players in this fishery sector are traditional and recreational fishermen (Mavruk et al., 2018). As they usually do not report their catch or even legally do not need
to report, the data on the status of several species is unknown. Due to warming of the Mediterranean waters,
the observed trend for several grouper species is their ongoing migration from southern do northern areas, and
this was specifically observed in the Adriatic Sea (Glamuzina and Skaramuca, 1999; Glamuzina et al., 2017).
The most significant grouper species in the Adriatic are: dusky grouper, Epinephelus marginatus, white grouper, Epinephelus aeneus, goldblotch grouper, Epinephelus costae and dogtooth grouper, Epinephelus caninus.
Their main biological characteristics, which influence the Adriatic groupers populations are their tropical
origin and protogynic hermaphroditisms. As a tropical species living in the Adriatic Sea on the edge of their
distribution, they not exhibit many of their characteristics, such as good growth rate and spawning during few

months’ period. Protogynic hermaphroditism as a mode of reproduction is also problematic in Adriatic conditions, because elimination of male from the population could influence whole spawning aggregation success
(Glamuzina and Skaramuca, 1999). In the Mediterranean, a demographic data and gonad histology showed
that the dusky grouper is a protogynous hermaphrodite that follows a monandric pathway to sexual development. Dusky grouper females reached first sexual maturity at 36·7 cm Ls and estimated mean length at first
maturity (L50) was 43·8 cm Ls for females and 81·3 cm Ls for males. Adult sex ratios during the reproductive
period were c. 3·5: 1 female to male. Females exhibited group‐synchronous ovarian development and multiple
ovulation occurred over the spawning period. Gonads were ripe from early May and spawning occurred from
June until early September (Marino et al., 2001). Data on the other grouper species are still insufficient for the
successful fishery and conservation management.

Fishery
The data on grouper catches along the Mediterranean coasts are scarce. In Croatia, during 1990-ies,
the reported yearly catch of the dusky grouper was estimated at around 30 tons (Glamuzina and Skaramuca,
1999). However, during next twenty years the dusky grouper changed abundance and distribution, but this
was not followed with any research or fishery statistics. Detailed study on grouper artisanal fishery for the
Iskenderun Bay (Turkey) was recently published showing that fishermen’s knowledge was crucial to gather
new data on the status of grouper populations and their fishery along the Turkish coasts, providing a practical
complement to traditional surveys (Mavruk et al., 2018). In the Turkey the groupers are exploited by six different fishing gears. Longlines, traps and spear-guns were particularly important for the grouper fishery, whereas
groupers can be only occasionally captured by trawls and nets (Mavruk et al., 2018). The Turkey national
scientific studies on grouper species, according to Ünal et al. (2009), are insufficient to prepare a sustainable
management of these species. There are also no studies on sexual maturity length, reproduction area, migration, stock availability or catch power. Without such information, any precautions to accomplish sustainable
fishing of the species shall be also insufficient and pointless. Therefore, the traditional preventive tools and
measures offered in the notification that regulates commercial fishing are paradoxical. The negative impact of
spearfishing with light sources on the local fishers and marine ecosystem should also be stopped through strict
land based combat. To prevent all sorts of illegal fishing, awareness among shareholders and public should be
settled through educational studies, and the combat should be carried out on the land as well as in the sea (Ünal
et al., 2007). Similar, situation with grouper exploitation and problems of stocks management exist in the most
Mediterranean countries, putting high pressure on population structure and reproduction success.

Grouper aquaculture in the Mediterranean
The commercial potentials of groupers and their consumption in the emerging Mediterranean tourism
put them as an object of aquaculture research. The Mediterranean aquaculture represents technologically highly advanced activity worldwide. This is a case with a growing of the gilthead sea bream, Sparus aurata and
European sea bass, Dicentrarchus labrax. The diversification of production with new fish species is a popular
activity in scientific and commercial sector with a numerous species under research and pilot production levels. However, diversification in general was not efficient and only several species come to commercial level.
Anyhow, the Mediterranean groupers are still of high interest, and some species such as wreckfish are still
under ongoing research activities (https://www.diversifyfish.eu/).
The history of Mediterranean research on grouper culture started in the middle 1990-es with a growth
trials of dusky grouper, Epinephelus marginatus in Spain (Lopez and Castelo-Orvay, 1995, 2003) and in Italy (Spedicato et al., 1995) were published. These initial activities were followed with research projects in
Italy and Croatia (Marino et al., 1999 a,b; Glamuzina et al., 1998 a,b,c). These project resulted in in the first
successes on artificial spawning and larval culture of dusky grouper, Epinephelus marginatus. These reproduction trials in captivity showed reproductive problems of the wild dusky grouper broodstocks maintained
in captivity, and failure to finish vitellogenesis in captivity (Marino et al., 2000). While numerous scientific
articles were published on dusky grouper culture trials, this was not followed with transfer into commercial
hatcheries and ongrowing.
Several other Mediterranean species were also investigated including goldblotch grouper, Epinephelus
costae and white grouper, Epinepheleus aeneus. Experiments on the artificial hybridizations among these
three grouper species were executed, but unlike grouper hybrids in Asia, none hybrid combination was intro99

duced in further research or commercial practice (Rimmer and Glamuzina, 2019). The research on white grouper, Epinephelus aeneus was performed in Israel (Hassin et al., 1997), but also not followed with commercial
activities. However, long-term plans for the domestication of this species in Israel were proposed (Gorshkov,
2010). This was followed by growth trials (Cnaani et al., 2012), but commercial culture was not executed.
The standard practice in these early days was manual stripping (Glamuzina et al., 1998a; Marino et al.,
1999a), with problems following this, such as over-ripening of eggs or the lack of standardized egg quality
(Glamuzina et al., 1998a). This problem was lately solved with newly developed GnRHa implants (Marino et
al., 2003). This treatment used a sustained-release delivery system loaded with gonadotropin-releasing hormone agonist [D-Ala6, Pro9, NEt]-GnRH (GnRHa) and enhances number of ovulations per fish from 3.8 to
even nine per female (Marino et al., 2003). This method enabled sustainable broodstock management of dusky
grouper in captivity with successful induction and finalization of gametogenesis and prolonged duration of
spawning season with more spawning events.
As a protogynous hermaphrodite, with change of sex to male above 10 kg of weight the dusky grouper reproduction in captivity was faced with lack of males in broodstocks. This was reported by all research
groups in the early days of research (Marino et al., 1999b; Glamuzina et al., 1998b). The solution was found
in the treatment of the females with 17- methyl testosterone added in food or injected in muscles (Glamuzina
et al., 1998b). However, although successful the results of the treatment were short-term sex reversal and after
spawning season treated fish returned to females.
Larval culture is most the important part in production of all marine species, because of small larval
mouth opening and problems to provide food with satisfactory size and nutritional profile. This is of importance for marine species producing small eggs and small larvae, and all groupers belong to this group. Early
larval survivals of dusky groupers are very low when compared to other finfish (Glamuzina et al., 1998a;
Marino et al., 1999a). Recently, some results in reliable larval rearing techniques have been published (Russo
et al., 2009; Cunha et.al., 2009, 2013), but based on the extensive technology of the production. Anyhow,
the problems in larval culture are still the major bottleneck in the development of mass juvenile production.
These problems should be briefly summarized in the two areas: 1) spawned eggs and larvae are very small
and the small functional mouth gape in early larvae limits the choice of initial live feed; 2) grouper larvae are
extremely sensitive to mechanical disturbance; and these should be enlarged with a problem in developing of
mass production of appropriate first prey; both in quantity, size and nutritional value.
Groupers populations in the Mediterranean live in the upper limit of their distribution area. These
waters include South-eastern Adriatic and French Mediterranean coast. It should be expected that the growth
in these areas with the lower water temperatures is significantly slower than for groupers in tropical waters.
The first experiments on growth of young dusky groupers (Lopez and Castelo-Orvay, 1995; 2003) showed
that mean weight gain was 451 g and the feed conversion ratio was 1.23, during 15 months of growth experiment at constant temperature of 26 °C. This growth rate is comparable to growth rate of common cultured
fish in Mediterranean, the European sea bass. However, this present major obstacle for commercial culture
of groupers in this area. It was documented that groupers (E. costae and dusky grouper) started to grow only
at temperatures above 20 °C, and in natural conditions of northern Mediterranean it is only June-September
period (Glamuzina et al., 2003). The growth rate of dusky grouper at the lower ambient spring-early summer
temperatures (from 16-22 °C) was only 0.52 grams per day (Glamuzina et al., 1998a).
Present situation of commercial Mediterranean aquaculture is painted with dominance of two species:
Sparus aurata and Dicentrarchus labrax. Although, significant number of new fish species was investigated in
diversification trials, only few are introduced in commercial culture and juveniles are produced in commercial
hatcheries (Argyrosomus_regius, Dentex dentex and Pagrus pagrus). However, all these species have lower
culture and financial performances than S. aurata and D. labrax, putting these new species in questionable
commercial status. This situation is followed with significant reduction of scientific research in new species
diversification at EU level. However, recently launched EU funded project DIVERSIFY (“Exploring the biological and socio-economic potential of new/emerging candidate fish species for expansion of the European
aquaculture industry”) selected wreckfish, usually included in groupers, as one of candidates. According to
available results wreckfish easily acclimatizes to captivity and, despite its large size, no mortalities have been
reported due to handling. If DIVERSIFY project will produce significant progress in reproduction in captivity
and juvenile production, it could establish wreckfish as commercial grouper representative in the Mediterranean.
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All other Mediterranean groupers are presently not objects of serious diversification efforts. This is
mainly because of two well documented reasons. The first is lack of appropriate prey for first feeding of larvae
in intensive hatchery culture and subsequently not well developed feeding protocol. The second is general slow
growth under ambient conditions of most of the Mediterranean waters. Under these conditions the growth rate
is comparable with S. aurata and D.labrax and this is the main obstacle for commercial practice, even if larval
culture will be overcome in future. The establishment of new smaller rotifer culture is promising, as well as
mussel, Mytilus galloprovincialis larvae available during July and August in Mediterranean. The slow growth
rate should be fasten using prolonged growth of juveniles in pre-grow nurseries at constant temperature of 25
°C during 8 months and finishing of culture period in cages at ambient summer temperatures. But, this strategy
needs investment in new recirculating systems and financial aspect for this culture practice is not promising
based on present prices of groupers in Mediterranean (Rimmer and Glamuzina, 2019).

Stock enhancement of the dusky grouper in the Mediterranean
Due to problems with the slower growth rate with dusky grouper in the ambient waters of the Northern and Central Mediterranean, the alternative use of the hatchery produced juveniles, was their use in stock
enhancement programmer. The most comprehensive study was executed in the Italian waters, where juveniles produced using extensive hatchery technique (or mesocosm technology) were grown to larger sizes and
released into the natural environment and artificial reef ecosystem (Mesa et al., 2008). A total of 95 dusky
grouper juveniles, which were 3 and 4 years old, were released. The sighting rate after one month at natural
site was 15.7% and 20% at the two artificial reefs. No effect of fish size at release on grouper survival was
observed. Some groupers were not recorded on the pyramid of release but elsewhere in the same artificial
reef, which demonstrated their ability to move around the reef. The extent of dispersal of the released juveniles largely exceeded the area encompassed by the reefs, which was shown by recaptures of tagged groupers
by local fishermen up to 13 km from the release site. This result provides a first insight into the potential of
stock enhancement of hatchery reared dusky grouper juveniles for marine ranching and conservation purposes
(Mesa et al., 2008). However, due to limited production of the dusky juveniles around the Mediterranean the
larger stock enhancement program was not initiated yet.

Conclusions
The groupers represent important part on the Mediterranean coastal rocky areas. It is important resource for the artisanal and recreational fisheries and esteemed commodity. In the most countries the groupers
are over-exploited and this attract interest for their aquaculture. The research on the several grouper species
were executed in the several countries, but the findings were not transferred to the commercial practice.
The massive production of the juveniles was not achieved, and production relied only on extensive hatchery
production. These juveniles were used in the stock enhancement in Italy, showing that combination of the
artificially produced juveniles and their stock enhancement in the natural ecosystems and artificial reefs is
promising activity for the future development of the fishery and species conservation.
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Capítulo 9. Ecologia da arte: os peixes
Alpina Begossi, Rodrigo Caires

No tema de ecologia da arte podemos englobar uma grande diversidade de assuntos como antropologia,
evolução, taxonomia, etologia, história e educação ambiental, dentre outros. Quando, por exemplo, olhamos uma
pintura aborígene em uma caverna australiana, tomamos contato com uma série de informações relacionadas
à pré-história, hábitos, fauna da época, entre outras coisas. Mesmo quando nos deparamos com obras de arte
que podem parecer mais “triviais” como desenhos de animais feitos por crianças ou representações de meio
ambiente criadas por alunos de uma escola do Ensino Fundamental, por exemplo, podemos vislumbrar nelas
diferentes contextos históricos e culturais, tanto em âmbito local quanto em relação aos grandes dilemas
mundiais (vale citar como exemplo iniciativas de Mundus Maris: www. mundusmaris.org). No caso do
Brasil, podemos pensar em exemplos da relação entre ecologia e representações artísticas quando observamos
imagens peixes desenhadas por indígenas ou comunidades tradicionais, como caiçaras de regiões litorâneas
da Mata Atlântica (Camargo e Begossi, 2013) e caboclos ribeirinhos da Amazônia.
Um aspecto interessante é que os desenhos feitos por caiçaras e caboclos frequentemente refletem
a diversidade de espécies do local onde eles vivem. Por exemplo, na Figura 1 estão indicados desenhos de
parte da fauna da Ilha dos Búzios, incluindo a ictiofauna, bem como a representação de um barco de pesca,
um instrumento importante na comunidade pesqueira artesanal desta área. A Figura 2 mostra alguns desenhos
feitos por crianças que vivem nas margens do Rio Unini, afluente do Rio Negro, Amazonas. Pode-se ver nessa
figura representações de peixes como o jaraqui (Semaprochilodus spp.) e o tucunaré (Cichla spp), que são
abundantes no Rio Unini e aproveitados na pesca para consumo e venda.
Pode parecer estranho a algumas pessoas analisar conceitos ecológicos em manifestações artísticas
ou obras de arte, pois no senso comum delas uma obra de arte poderia refletir a busca do seu autor em obter
a perfeição estética ou expressar da forma mais sincera seus sentimentos. No entanto, conforme descreve
Greenberg (2013), a experiência estética é compreendida pelo individuo de acordo com uma miríade de
aspectos que compreendem o contexto no qual ele está inserido (histórico, social e, por que não, ecológico).
O foco deste capítulo é justamente abordar a arte como fonte de informações históricas sobre a ecologia de
espécies, em particular sobre a distribuição delas. Para o nosso estudo pesquisamos obras artísticas em museus
e em publicações especializadas de diversas partes do mundo.

Figura 1. Arte local em parede de casa, Ilha dos Búzios, São Figura 2. Fotos de desenhos de crianças do Rio Unini, Amazonas,
Paulo, Brasil (Camargo e Begossi, 2013).
Brasil.

A arte como fonte de informações histórico-ecológicas
O potencial das representações de peixes como fonte de dados histórico-ecológicos foi explorado
em estudos pretéritos. Um exemplo é o trabalho de Desse-Berset (1999) sobre várias espécies de garoupas
(Epinephelus) em sítios arqueológicos do final do Pleistoceno na costa do Mediterrâneo, incluindo a garoupaverdadeira (E. marginatus), um importante recurso pesqueiro tanto nessa região quanto na costa brasileira. O
autor encontrou inúmeros registros de garoupas de todos os tamanhos em sítios do Mesolítico e, especialmente,
no antigo e médio Neolítico, em locais como sul da Espanha, Tunísia, Sicília e Chipre, e em alguns locais da
Córsega e da Itália.
Em 2008, Pinnegar e Engelhart sugeriram que a arte e a literatura poderiam ser uteis para a obtenção de
informações histórico-ecológicas como a variação do tamanho médio das espécies e dos cardumes de peixes
ao longo do tempo, dentre outros. Esses autores citam um exemplo clássico o estudo de Stergiou (1999) sobre
a dourada (Coryphaena hippurus): esse peixe oceânico muito apreciado na pesca esportiva e de espinhel é
representado em vários afrescos romanos, grecos e minoicos (ver Tabela 1, no. 8). É possível depreender
dessas obras não apenas que a espécie em questão (dourado) era muito importante na alimentação dos povos
daquela época, mas também que que as populações desse peixe pareciam ser grandes. O dourado aparece em
um afresco da era do Bronze (ca.1500 AC ou EC, período Minoano), bem como no afresco de Akrotiri (“The
little fisher of Santorini”, ou “O pequeno pescador de Santorini”) (Tabela 1; ver também Gombrich, 1995).
Guidetti e Micheli (2011) sugeriram que seria possível utilizar informações de representações artísticas
de garoupas como estimativa do tamanho que elas podiam ter atingido no passado em comparação com os dias
atuais: eles examinaram 73 mosaicos romanos (1-5º século AC ou EC), 23 dos quais representavam garoupas.
Em 10 desses 23 mosaicos as garoupas foram representadas como muito grandes; comparando o tamanho
delas com a das figuras humanas desenhadas nessas obras se constata que elas atingiam o tamanho máximo
encontrado nos dados arqueológicos. Esses são alguns exemplos sobre as informações ecológicas extraídas da
análise de obras artísticas.
Nós sugerimos que, além das aplicações mencionadas anteriormente, a análise de obras de arte poderia
também contribuir para a obtenção de dados sobre a distribuição e a abundância das espécies de peixes. Por
exemplo, táxons que aparecem com frequência em obras de arte antigas ou em artefatos indígenas podem ser
exemplo de ocorrência ou abundância local. Begossi e Caires (2015) analisaram 10 representações de peixes
através de pinturas e sumariaram essas ideias no texto adiante (BOX 1). A contextualização pode incluir a
fauna: de acordo com Pepper (1968) o contextualismo, uma teoria estética, considera o processo sintético
originário de eventos históricos, sendo o estudo do significado das imagens, a iconologia. A mente humana
expressa-se, dessa forma, por temas específicos (Preziosi, 2008). Dessa forma, os peixes podem fazer parte
dessa expressão, a partir da vivência e contexto dos artistas.
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BOX 1: Abstract em Begossi e Caires (2015): Begossi and Caires Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine
2015, 11:17 http://www.ethnobiomed.com/content/11/1/17

Background: Nature is perceived in a variety of forms, and the perception of nature can also be expressed in
different ways. Local art may represent the perception of nature by humans. It can embody perception, imagination and wisdom. Local art, in particular, reflects how people interact with nature. For example, when
studying the representation of fish by different cultures, it is possible to access information on the fish species
found in the environment, on its relative importance, and on historical events, among others. In this context,
art can be used to obtain information on historical events, species abundance, ecology, and behaviour, for
example. It can also serve to compare baselines by examining temporal and spatial scales. This study aims
to analyse art and nature from a human ecological perspective: art can be understood as an indicator of
fish abundance or salience. Art has a variety of dimensions and perspectives. Art can also be associated
with conservation ecology, being useful to reinterpret ecological baselines. A variety of paintings on fish, as
well as paintings from local art, are explored in this study. They are analyzed as representing important fish,
spatially and historically.
Methods: A survey regarding the fish found in different paintings was conducted using art books and museum
books. Pictures were taken by visiting museums, particularly for local or traditional art (Australia and Cape
Town).
Results: The fish illustrated here seem to be commonly important in terms of salience. For example, Coryphaena spp. is abundant in Greece, Nile tilapia in Egypt, Gadus morhua in the Netherlands, as well as barracuda in Australia; salience is also applied to useful, noticeable or beautiful organisms, such as Carassius
auratus (China). Another aspect of salience, the diversity of a group, is also represented by the panel where
Uraspis uraspis appears to be depicted.
Conclusions: Regarding the evaluation of baselines, we should consider that art may represent abundant fish
in certain historic periods and geographic regions. Art could be an important temporal and geographical
indicator to discover preterit information on the abundance of fish and compare it to present abundance.

Nesse capítulo, mostramos a Tabela 1, parcialmente publicada em Begossi e Caires e apresentada em
Technart 2015, 27-30 abril de 2015, Catania, Sicilia, Italia (http://technart2015.lns.ifmn.it ) e ampliada para esse
capítulo com outras pinturas ou representações.
Os métodos usados para a busca das representações sobre os peixes incluíram visitas a diversos museus
(onde havia a permissão para fotografias), consulta a livros e sites da internet. Em particular, as Figuras 6-7,
10, 11-12, 14-19, 22-24 foram obtidas em visitas à museus por AB, entre 2013-2017, a seguir: Museum of
Fine Arts, Boston, Estados Unidos; Australian Museum and Maritime Museum, Sydney; Regional Gallery
Exhibition, Cairns, Australia; Stellenbosch Museum, Stellenbosch, Africa do Sul, Archivio Jean Calogero,
Catania, Sicilia, Italia; Serigrafia (exposição) em Lecce, Puglia, Italia; Museus do Louvre e D’Orsay (França,
obtidas por Romana Begossi). Outras imagens foram obtidas através de publicações e a de Fran Recacha, via
web (Tabela 1).

As representações: os peixes nas pinturas e nos desenhos
A Tabela 1 mostra peixes representados em desenhos ou pinturas e importantes em termos de abundância
ou como fonte de alimento. Um deles é a tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus, família Cichlidae), um
item na dieta dos egípcios desde a época dos faraós até os dias de hoje, e que aparece em diversas obras
de arte do Egito Antigo (Abdelghany, 1993). Outras espécies que figuram comumente em representações
artísticas antigas são a carpa comum (Cyprinus carpio, família Cyprinidae) e o goldfish ou kingio (Carassius
auratus, família Cyprinidae), peixes nativos da Ásia, mas que foram introduzidos em praticamente todos os
países do mundo desde o período do Império Romano pela grande importância como fonte de alimento e
ornamentação (Lever, 1996). O kingio é representado em inúmeros vasos chineses (4-7, Tabela 1) fabricados
ao longo de várias épocas, incluindo as dinastias Jin e Tang, quando jardins eram ornamentados com tanques
que continham essa espécie.
A pintura exibida no item 8, do dourado (Coryphaena sp., família Coryphaenidae) de Santorini, na
Grécia (1500 AC ou EC) pode ser encontrada em Gombrich (1995), tendo sido citada também por Pinnegar
e Engelhard (2008) e por nós (Begossi e Caires, 2015) como uma possível indicação de que o dourado era
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abundante no Mar Egeu durante a Idade do Bronze. O pintor holandês Emanuel De Witte (1617-1692)
representou o bacalhau-do-porto (Gadus morrhua, família Gadidae) no mercado de peixes: essa espécie é o
único representante do gênero encontrado na costa da Holanda (Begossi e Caires, 2015).
As sardinhas (família Clupeidae) estão entre os peixes mais abundantes e de maior importância
comercial na pesca (Whitehead, 1985) e foram contempladas nas obras de vários artistas, tais como M. Chagall
(1887-1985), J. B. S. Chardin (1669-1779), e P. Claesz (1597-1661). Chagall, em particular, incluiu sardinhas
em várias pinturas, muito por influência de seu mergulho no estudo e representação da culinária francesa, onde
viveu no início de sua carreira. Com a tomada da França pelas tropas nazistas, Chagall parte em 1942 para o
exílio nos Estados Unidos (Orlando, 2016). É interessante associar a biografia dos artistas com a sua biografia,
visto que em momentos de suas vidas poderiam representar imagens do lugar de sua moradia. Nesse contexto,
Chagall, em suas pontas-secas de claros e escuros, expressou a culinária francesa (Greenberg, 2013).
Esse pintor nos legou gravuras de pontas secas com desenhos de peixes, vários das quais com o efeito
chiaroscuro característico de sua obra artística (Greenberg, 2013). Chardin, por sua vez, fez uma curiosa pintura
de um peixe muito estimado para consumo de sua carne e ovas, a tainha (Mugil cephalus, família Mugilidae).
Essa espécie de tainha se distribui do Mediterrâneo e Atlântico oriental, da Baía de Biscaia (França/Espanha)
à Africa do Sul (Froese and Pauly, 2014), sendo antigamente um peixe muito comum na costa da França, lugar
onde Chardin, um dos mais célebres pintores barrocos do século XVII, passou toda a sua vida.
Os robalos (gênero Centropomus, família Centropomidae) são peixes anfídromos que vivem associados
a rios, lagoas costeiras e estuários, subindo nos rios para desovar, ao passo que as larvas migram para o mar para
se desenvolver e voltam para as áreas de estuário durante o recrutamento. Esses peixes são muito apreciados
e constituem um importante recurso para pescadores artesanais (Menezes et al., 2012). Há representações
de robalos em gravuras maias (1.500-850 AC ou EC) (13, Tabela 1); Coe (1966) descreveu que esses povos
desenhavam várias espécies de peixes que cobiçadas pela pesca em áreas de estuários e lagoas costeiras.
Desenhos de peixes são muito presentes em pinturas de aborígenes, como indicado nos itens 14, 15,
16 e 17. Os peixes representados são espécies que eram frequentes na área e apreciadas para consumo, como
o barramundi (Lates calcarifer, família Latidae), atuns, cavalas e afins (família Scombridae), e xaréus (por
exemplo, Uraspis, família Carangidae), bem como peixes ornamentais como o peixe-palhaço (Amphiprion,
família Pomacentidae).
As rêmoras (família Echeneidae) são peixes oceânicos muito singulares, caracterizados por modificações
na nadadeira dorsal espinhosa formando uma ventosa anterior no topo da cabeça com a qual aderem-se em
animais aquáticos como tubarões, raias e baleias. Oito espécies de rêmoras são conhecidas, e todas elas têm
distribuição praticamente global (Collette, 2003). Embora não sejam peixes muito comuns, há ao menos um
desenho de rêmora no Stellenbosch, na África do Sul (‘Slave fish vendor’).
Usando desenhos mais atuais, com o intuito de verificar a arte como fonte de dados sobre a distribuição
das espécies, verificamos que Fran Recacha (Espanha) representa Thunnus albacares, uma das espécies mais
importantes da pesca na Espanha e a carpa, provavelmente o peixe ornamental mais disseminado do mundo.
O pintor siciliano Jean Calogero representa peixes representativos na região litorânea de Catania, Itália,
como Balistidae (pesci balestra) e Scombridae (sgombro). O ultimo item (24, Tabela 1), proveniente de uma
exposição de serigrafias em Lecce (Puglia, Italia) mostra um pargo, espécie comum no Mediterrâneo.
Dentre as 24 representações de peixes na Tabela 1, há informações mais detalhadas sobre oito dessas
figuras em Begossi e Caires (2015), em particular: 1,4,5,8,9, 14-16.
Finalizamos com algumas conclusões:
1. Historicamente as representações artísticas podem fornecer informações relevantes ou mesmo
inéditas sobre condições ecológicas de algumas espécies de peixes, ainda que a falta de baseline não
nos permita aferir as condições ecológicas de outros táxons importantes em termos da alimentação
ou mesmo na cosmologia de povos antigos.
2. Ecologicamente, a arte, seja antiga ou contemporânea, pode revelar informações sobre a distribuição
global das espécies, já que pintores e outros artistas tendem a pintar ou desenhar peixes de sua
região.
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1. Egyptian plate,
XIX Dynasty, XIII
century B.C.
1. EGYPT
2. 17cm diameter

Fish Location Date
and Authors’country
(capital letters).

Oreochromis niloticus.
Nile tilapia

Oreochromis niloticus.
Nile tilapia
Nile tilapia is the most important
cichlid species in inland Egyptian
fisheries; since ancient times, it
has been an important food source
(Abdelghany, 1993).

Identification

•
•

•
•

ABUNDANT
HIGH DIVERSITY
SPECIES

ABUNDANT
FOOD

ABUNDANT
FOOD

Perception/Ecology

2.Tilapia nilotica
(Louvre)
EGYPT

•
•

Picture

3. Naval Expedition.
Last Assirius period
(721-705 AD).
TIGREEUPHRATES

Cyprinidae (carps) (based on the
bifurcate tail, one dorsal fin, scales
and because it is the most common
group of fish at Tigre-Euphrates
basin).Cyprinidae is the second
largest fish family in the world
and one of the widest spread in
freshwaters, encompassing all
continents with the exceptions of
South America and Australia.
(In: Threatened Freshwater Fishes
of Iraq, with Remarks on their
Conservation Status by
Laith Jawad, 2013, Water Research
and Management 2013 vol 3 2736)
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Carassius auratus, native goldfish

4.Vase of Yuan
Carassius auratus, native goldfish
Dynasty (1280-1368), Blue ceramics in China started in
(XIII-XIV centuries). the Han period (206 BC-221 AD;
Blue ceramics.
this technique was imported from
CHINA
Persia (Giuganin and Tamburello,
Height=27,7cm
1968).The fish illustrated in this
Diameter down=15,5 figure is most likely the native
cm
goldfish Carassius auratus. It
Diameter up=17,7cm is a freshwater fish, distributed
widely in and around the Eurasian
continent, including Taiwan and
the Japanese islands. Goldfish are
very well known in the ancient
China. They were first described
in ancient Chinese writings 2,750
years ago (over 100 varieties exist)
(Magurran, 1984). During the
Jin Dynasty (265-420 AD), the
mutated colours were observed,
and ornamental water gardens were
shown later during the artistically
inclined Tang Dynasty (618907 AD) At social gatherings,
some of the finer specimens were
temporarily show cased in smaller
containers – the world’s first fish
tanks – to show off to guests
(DeHart, 2013).

5.Porcelain, Ming
Dynasty, Kia-tsing
period, 1522-1566
(XVI century).
CHINA

•
•

•
•

BEAUTIFUL
CULTIVATION
FISH PONDS

BEAUTIFUL
CULTIVATION
FISH PONDS
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6.Ming dynasty
Jianging period 152266.
Museum of Fine Arts,
Boston.
CHINA
7.Jar and Fish and
water grass,
Northern Song-Jing
dynasties
12th century
Museum of Fine arts
Boston
CHINA
8. Santorini, 1500
BC.
GREECE
Carassius auratus, native goldfish

Carassius auratus, native goldfish

•
•

•
•

•
•

ABUNDANT
FOOD

BEAUTIFUL
CULTIVATION
FISH PONDS

BEAUTIFUL
CULTIVATION
FISH PONDS

Coryphaena (Dolphinfish)
Eventually, Coryphaena is
common in Greece, what
makes that painting possibly
representative in a temporal and
geographical scale (Pinnegar and
Engelhart, 2008).
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9. Detail of Emanuel
De Witte´s “The
Fish market’.
Oil on canvas,
approximately 1672
3. HOLLAND
4. 52 x 62 cm

Gadus morhua
Cod fish
Detail in the painting by
Emanuel De Witte, The Fish
market, which is an oil painting
from approximately 1672
(Ragghianti, 1969). Abundance
is also a feature of the fish
represented in this painting, as
observed in some other previous
illustrations. The fish depicted
in this image is certainly Gadus
morhua (cod) for the following
reasons: 1) certain diagnostic
features of this genus can be
observed in the painting, such
as the long chin barbel and two
separate anal fins; and 2) G.
morhua is the most frequent of
the three known species of this
genus and the only one that is
encountered on the coast of the
Netherlands, which is the country
where De Witte lived (see also
Cohen et al. 1990).

•
•

ABUNDANT
FOOD

113

10. CHAGALL,
‘Fish at St. Jean,
1949’
by Mario Bucci.
1970. London.
Twenty-century
masters . The Hamlyn
Pub.
95pp.
EUROPE/FRANCE
Gouache on paper, 79
x 58 cm, The Nacht
collection, Paris.
11.Jean Siméon
Chardin
French (1699-1779)
‘The Kitchen table’
Museum of Fine Arts,
Boston
Visit October 2014.
FRANCE
Sardine (Clupeidae) or mullet
(Mugilidae);
Sardine, France Sardina pilchardus
Sardine,
France Alburnus
alburnu

Sardine, Clupeidae
Global distribution: global (mostly
tropical) from 70° N to about 60°,
marine and schooling fishes; some
freshwater and anadromous.
Fishbase (Froese and Pauly, 2019).

•
•

•
•

ABUNDANT
FOOD

ABUNDANT
FOOD

Or
Mugil cephalus (that occur in
France)
http://www.flmnh.ufl.edu/fish/
gallery/descript/stripedmullet/
stripedmullet.html
The striped mullet is cosmopolitan
throughout coastal tropical to warm
temperate waters. In the eastern
Atlantic Ocean, the striped mullet
occurs from the Bay of Biscay
(France) to South Africa, including
the Mediterranean Sea and the
Black Sea (Froese and Pauly, 2014).
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13.Arte Mixteca
,século XIV.
Códice Souche
Nuttar.
MEXICO
48 pages, each page
18 x 25cm

12. Pieter Claesz
“Still life with silver
brandy bowl, wine
glass, herring and
bread.”1642.
Oil on pane
Museum of Fine Arts,
Boston
HOLLAND

Snook (robalo) (Centropomus,
Centropomidae): based on
fin position, long head, and
predator behavior (as seen in the
image). Allegoric representation.
According to Coe (1966), the
Maya
[1500BC-850 BC]:
“The Early Formative villagers
efficiently exploited the rich,
brackish water environment,
gathering mangrove oysters and
marsh clams in great numbers,
and taking turtles and crabs, while
iguanas...were caught for their
tasty flesh and eggs. In the lagoons
and nearby rivers they fished for
gar, snook, porgy, and catfish...”

Atlantic herring (Clupea
harengus) (Clupeidae)
Distributed in the North Atlantic
from southwestern Greenland
and Labrador southward to
South Carolina, USA. In the
east, it ranges from Iceland and
southern Greenland southward
to the northern Bay of Biscay
and eastward to Spitsbergen
and Novaya Zemlya in Russia,
including the Baltic Sea (Froese
and Pauly, 2019).

•

•
•

FOOD

ABUNDANT
FOOD
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14.Barramundi in
illustration (bark
painting) at the
Australian Museum,
Sydney, Australia,
January 2013.
AUSTRALIA

Lates calcarifer, barramundi
Local art from Australia and most
likely represents the barramundi,
Lates calcarifer, which has been
commonly painted in aboriginal
art. It is the most important
Australian commercial fish (Froese
and Pauly, 2014). Therefore, the
aspect of abundance and local art is
demonstrated through the common
painting of the barramundi in the
aboriginal art.

•
•

ABUNDANT
FOOD
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15. Painting by
Baluka Maymuru,
a painting of
Mayawundji in
Djarrakpi, Blue
Mud Bay, Gulf of
Carpentaria: bark
painting, Maritime
Museum, Sydney,
Australia, January
2013.
AUSTRALIA

Scombridae (mackerels).
Local art: it represents the flow of
sacred waters from the Maywundji
into the salt water of Milniyawuy
from the bottom-up; artist connects
the clan territories of land-salt
water-deep waters of the sea along
with the elements within (ANMU,
2000). It is difficult to assign the
fishes depicted in the image to any
taxonomical element, although
it is feasible to suggest that the
species may be mackerel (family
Scombridae) because of their
elongate shape and dorsal and
anal fins that elude the pinnulae
found in members of this family.
Interestingly, Spanish mackerel is
a very important catch, accounting
for 40% of the total catch,
which included 75 species in the
sampling period from 1984-1986 at
Yorke Island, Torres Strait (Poiner
and Harris, 1991). In particular,
as reported by these authors,
Spanish mackerel and green turtles
accounted for 65% of the landings.

•

ABUNDANT
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16. Detail by
Alick Tipoti, 1975,
Torres Strait; 2013.
Exposition relative
humidity: a Cairns
Regional Gallery
Exhibition.
AUSTRALIA

Uraspis Uraspis (Carangidae)
Local art: the fish presented
possibly a carangid. Light vertical
stripes, similar to those observed in
the image, are present in members
of the genus Uraspis. Uraspis
uraspis (white-tongued jack) has
been reported in the Northern
Territory coast (Ramm, 1994). In
a study in the Gulf of Carpentaria,
Uraspis uraspis accounted for
18% of the catch (frequency
of occurrence in experimental
trawls) (Blaber et al., 1994).
The Carangidae, the family of
U. uraspis, is very diverse and
abundant in Australia (Folpp
and Lowry, 2006). Therefore,
this fish, even if not highly
abundant, is representative of a
high diverse fish family in this
region (Carangidae). We should
also consider richness, an aspect of
diversity expressed by the number
of species, as a component of
perceptual and ecological salience.

•

HIGH DIVERSITY
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17. By D. Marika,
Amphiprion, clownfish (based on
Yirrkala (“Saltwater”) the pattern of strips on head and
Australian Museum,
body)
Sydney, Australia,
Adults inhabit coral reefs
January 2013.
where it lives among the
278 x 74 cm
venomous tentacles of large sea
plate 28, p. 107 by
anemones (possibly Amphiprion
AUSTRALIA
ocellaris, clown anemonefish)
(Froese and Pauly, 2014).
Picture:
Satwater, Yirrkala bark
ANMU Australian National
Maritime Museum: Saltwater,
Yirrkala Bark, Paintings of the
Sea Country, Collection of the
Australian National Maritime
Museum, Buku-Larrngay Mulka
Centre, (Jennifer Isaacs Pub.,
Neutral Bay, NSW, 2000).
5. 18. Stellenbosch
Echeneis naucrates (remora ‘live
SA/Nov 2015
sharksucker’)
Most abundant remora in warm
waters, occurring near and also far
from the coast. Occurrence: i128
countries, including the African
coast (Froese and Pauly, 2019).

•

•

FOOD

BEAUTIFUL
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19. Museu Orsay
Paris 2015
Modele de vaze a
decore de
Carpes, Louis
Hestaux Metz
[1858-1919, Nancy]
Vers 1884
Crayon et
Aquarelle
Visita 2015 (R.
Begossi)
20.Fran Recacha
Barcelona, Catalunha
Espanha
https://www.
google.com.br/

21. Fran Recacha
Barcelona, Catalunha
Espanha
https://www.
google.com.br/

Thunnus albacares (yellowfin
tuna). Second dorsal fin very
elongated and yellowish.

Cyprinus carpio
(carps)

•

•

•

COMMON

FOOD

ORNAMENT

“Spain is the largest European
tuna fishing nation. According to
FISHSTAT + data, in 2002 the
country caught 277 450 tonnes of
commercial tuna species, mostly
skipjack (140 400 tonnes) and
yellowfin (89 900 tonnes). “FAO,
World Tuna markets’, 2004,
volume 74, Globe fish marketr
esearch programme)
Cyprinus carpio – common carp

Detail
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22. JEAN
CALOGERO. (born
in. 1922 at Catania,
Sicily), Archivio Jean
Calogero, Catania.
Visita em Abril 2015

23.JEAN
CALOGERO.
Catania, Abril 2015.

Two representations of the
Balistidae family (baliste, pesci
balestra ou peixe-porco). This is
observed by the body form and
head (particularly the snout) and
by the moon shape of the caudal
fins). Important fish in Sicilia.
https://www.guidasicilia.it/
notizia/i-pesci-balestra-discoglitti/3000757
http://www.pescasicilia.net

Representation of a tuna (sgombro
in Italy). It is observed a fusiform
body, with a pointed snout and big
eyes; parts of the drawn seem the
‘pínulas’ (pinnacles); silver body
at the dorsal area, which is mottle
dark with black spots. The drawing
remembers Sarda sarda.
Eastern Atlantic; also known from
the Mediterranean and Black
Sea; Western Atlantic; apparently
absent from most of the Caribbean
Sea (Froese and Pauly, 2019).

•

•

FOOD

COMMON
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24. D. Lecce, Puglia
Italia , May 3, 2015
“Il mercante di
illusioni vende ogni
cosa”1996.
Serigrafia, cm. 65 x
50.
Visit May 3, 2015.

Probable representaion of a pargo
(Diplodus). This is observed by the
dorsal fin with bones, short snout
and high (vertical) body.
The genera Diplodus is distributed
in the Atlantic coast, from Bay
Biscay to Cape Verde, southwards
Angola, South Africa to Malagasy.
It also occurs in the Mediterranean
(common) and Black Sea (very
rare) Tortonese and Cautis, 1967).
www.fao.org
For example, the species
Diplodus sargus is common in the
Mediterranean.

•

COMMON
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Capítulo 10. Conclusões
Priscila Lopes

A estrela deste livro é a garoupa das garoupas, tão singular que é conhecida como “garoupa verdadeira”
no Brasil. Nós, pesquisadores, demos um nome menos interessante e menos grandioso a ela, Epinephelus
marginatus, mas nem por isto a queremos menos que às outras. É uma espécie que ocorre dos dois lados
do Atlântico e na parte oeste do Oceano Índico (Aquamaps, Janeiro 2020), ocupando águas territoriais do
mundo desenvolvido, em desenvolvimento e menos desenvolvido. Sem discriminação, em nenhum destes
a garoupa encontra-se plenamente conservada, o que justifica seu atual status vulnerável na Lista Vermelha
de Espécies Ameaçadas da IUCN (do inglês União Internacional para Conservação da Natureza). Em locais
como a França, a captura da espécie está proibida desde 1993, primeiramente apenas para a caça submarina,
mas desde 1998 para a pesca de linha também (Pollard et al., 2018). Neste período, a garoupa deu sinais de
melhora, e a moratória em si é um dos prováveis fatores a contribuir para o aumento de sua abundância. Mas
deve-se lembrar que a França também criou uma série de áreas protegidas bem conectadas, o que permite
que os indivíduos se desloquem entre locais, embora nem sempre isto signifique que estejam trocando genes
e larvas suficientes entre si (Andrello et al., 2013). Por fim, há ainda alguma evidência de que o aumento da
abundância da garoupa na França, uma vez proibida sua captura, também tenha relação com o aquecimento
do mar mediterrâneo em função das mudanças climáticas, que aumentam o sucesso reprodutivo da espécie
naquele local (Harmelin 2013, Capítulo 7).
Corta para o Brasil 2020. O surrealismo político do país não deixou os peixes de fora. Desde o fim de
2014, pesquisadores e órgãos ambientais tentam implementar a já publicada nova lista de espécies ameaçadas
de extinção, a lista vermelha brasileira (Portaria 445/2014, Capítulo 3). Sujeita a lobbies do setor pesqueiro
industrial e a críticas pelo não envolvimento do setor artesanal e do conhecimento local de pescadores, a lista
é constantemente questionada na justiça (Di Dario et al., 2015). Enquanto não se resolve, continuam a valer
as regras anteriores. No caso da garoupa verdadeira, o imbróglio da lista é menos preocupante, pois a espécie
manteve seu status vulnerável obtido em 2004. Sob este status, a garoupa verdadeira só pode ser capturada
sob regras de manejo específicas, que por aqui, na Terra de Vera Cruz, implica na permissano de captura de
indivíduos acima de 47 cm. Por outro lado, para sabermos se esta única regra, supondo-se que corretamente
implementada (e haja suposição aqui), surte algum efeito, deveríamos ter informações mínimas (Condini et
al., 2018), como: acompanhamento sistemáticos de seus desembarques pesqueiros, avaliações biológicas e
genéticas de seu(s) estoque(s) e informações de mercado. Estas informações, quando existentes para o Brasil,
tendem a ser resultados de esforços individuais e pontuais de pesquisa, muitas das quais listadas ao longo deste
livro (Capítulos 2, 3, 5 e 6, por exemplo). No entanto, deveriam ser ações contínuas de políticas públicas, mas
isto implicaria em assegurar à pesca, e especificamente à pesca artesanal, um lugar de importância no país.

Mas isto nunca cruzou as mentes de nossos governantes (Capítulo 3).
Se nunca esteve em voga gerir e se preocupar com a pesca artesanal, a mesma perde ainda mais
importância em um cenário de crise financeira, em que educação e ciência passam a ocupar o fim da lista
de prioridades do Brasil (Angelo 2016; Escobar 2019). Na ausência de verbas e programas contínuos de
avaliação de estoques pesqueiros e de estratégias de manejo e conservação, cabe a todos, inclusive aos órgãos
ambientais, muitas vezes munidos de boa vontade, mas sem pessoal ou financiamento, um esforço para
alternativas viáveis e confiáveis para fechar algumas destas lacunas. Para isto, advogamos e propagandeamos
o uso do Conhecimento Ecológico Local (CEL) dos pescadores (Capítulo 6). Não romantizamos o uso do
CEL, sabemos de suas limitações e interesses em jogo, mas também sabemos que a evolução de ferramentas
estatísticas robustas e entrevistas bem planejadas podem fornecer informações únicas. O universo quantitativo
do CEL ainda nos trará informações surpreendentes. Predizer a distribuição da garoupa verdadeira (Capítulo
6) ou reconstruir suas capturas passadas (Bender et al., 2014) parecem ser só o começo.
Além disto, resta-nos entender de uma forma integrada muitos dos fatores motivadores para a exploração
de uma espécie. O status vulnerável da garoupa verdadeira não é suficiente para diminuir o apetite humano por
ela. Isto porque a demanda por uma espécie é uma construção de vários fatores de ordem econômica, social
e ecológica (Reed et al., 2013). Ao contrário do que fazemos com os animais terrestres, quando se trata de
peixes marinhos damos preferência aos carnívoros (Pauly et al., 1998). Não necessariamente ignoramos os
que estão lá embaixo na teia alimentar, mas basta olhar para os cardápios dos restaurantes para sabermos que
as garoupas são mais desejadas ou, pelo menos bem mais caras, que as agulhinhas ou sardinhas (Capítulo 3).
Existem preferências culturais que ajudam a moldar peixes que são desejados ou que são tabus (Begossi et
al., 2004), mas a cultura, especialmente em centros urbanos, não se dissocia de fatores mercadológicos. E o
mercado urbano adora o raro: para alguns produtos da moda, inclusive culinária, quanto mais escasso, mais
caro (Sumaila and Lam 2015). Claro, com exceções muito pontuais, como o famoso atum azul, a pesca não
se direciona de forma exclusiva e intensiva para um animal extremamente raro, pois mesmo com preços altos,
raramente ele compensa os custos da atividade (a menos que este animal seja o atum azul) (Courchamp et
al., 2006). Quando a pesca de uma espécie cessa porque os custos superam grandemente o lucro de se pescála, temos a chamada extinção econômica, um indicativo bastante forte que este animal caminha para uma
extinção de fato. Mas a garoupa verdadeira, por suas características biológicas e história de vida, incluindo
seus habitats favoritos e suas características reprodutivas, nunca motivou uma pesca voltada exclusivamente
para ela. Enquanto na Europa ela é o sonho de consumo da caça submarina, aqui a garoupa verdadeira foi alvo
primordial da pesca artesanal de linha e atualmente o arpão tem sido usado cada vez mais por pescadores mais
jovens (Capítulo 2). Não que ela não seja alvo da caça submarina também (Capítulo 3), mas historicamente
sua captura mais massiva parece estar associada ao pequeno pescador (Capítulo 2).
Se por um lado, a pesca da garoupa não estimula a pesca industrial, o que é positivo, por outro lado,
este fator também não estimula o seu manejo adequado numa escala mais local. O pequeno pescador que não
esteja sob os olhares de uma unidade de conservação raramente estará sob os olhares de qualquer fiscalização
(Capítulo 5). Para este pescador, mesmo que tenha saído de casa sequer cogitando pegar uma garoupa, com
o perdão do trocadilho pobremente adaptado, caiu na linha é peixe. E é um peixe caro (Capítulo 3). Portanto,
ainda que sejam as últimas garoupas do mar, na ausência de estratégias de conservação bem desenhadas
e inclusivas (Capítulo 5), e fiscalização efetiva do mercado, elas muito provavelmente serão pescadas,
especialmente se puderem ser destinadas a um mercado que pode pagar por elas. Mesmo em mercados de
cidades menores, como Paraty (RJ), a garoupa é comercializada a um alto valor, embora neste caso a demanda
do consumidor local não seja tão alta por não poderem arcar com este custo (Capítulo 3). Por outro lado,
turistas que frequentam os badalados restaurantes locais podem.
Encontrar mercados fiscalizados no Brasil consegue ser uma tarefa ainda mais árdua do que encontrar
pescarias marinhas de pequena escala manejadas adequadamente. É como se olhássemos para a metade de um
problema - a captura - e ignorássemos a outra metade - o consumo. Por consumo não se entende aqui apenas o
consumidor, o qual deveria saber demandar um peixe pescado de forma sustentável, corretamente identificado
e com rastreamento de origem (McClenachan et al., 2016). Este consumidor ainda é raro (Giglio et al., 2018),
talvez mais até do que a própria garoupa, mas ao contrário desta, parece ter um futuro mais promissor (Xu
et al., 2012). Mas o ponto é que por consumo entende-se também o papel dos intermediários, da compra ao
processamento. Seria de se supor que peixes tão desejados e valorizados sejam tratados como realeza, do
seu trajeto da linha ao prato. Não o são. De fato, há poucas exceções no Brasil em que isto se dá. Algumas
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pescarias buscam ou obtiveram recentemente certificação socioambiental internacional pelo MSC (Marine
Stewardship Council), como algumas industriais de atuns e afins e a pesca da lagosta no Ceará (Sousa et al.,
2015), enquanto outras, como a pesca manejada do pirarucu na Amazônia, pode ser rastreada (McGrath et al.,
2015). Da garoupa pouco sabemos de como é tratada logo após sua captura, mas sabemos que há métodos que
garantem a manutenção de sua textura e cor até chegar à mesa do consumidor, mesmo que o peixe tenha sido
previamente congelado pelo pescador (Capítulo 4). Quando pensamos em conservação de uma espécie cuja
captura ainda é permitida, nada mais lógico que pensarmos em meios de manter a qualidade da carne após a
pesca. Assim, contribui-se para desinchar uma parte artificial da demanda, aquela que nunca deveria existir:
o desperdício.
Então, assim entendemos que manter a garoupa verdadeira nos mares e nos pratos brasileiros não
é uma tarefa fácil, pois os interesses comerciais são muitos e os incentivos para conservação poucos. No
entanto, tampouco é tarefa impossível e aqui desenhamos diversos caminhos para isto. Apontamos gargalos de
mercado tanto de venda (Capítulo 3), quanto de qualidade do pescado (Capítulo 4). Mostramos que podemos
aliar esforços com pescadores e usar dados disponibilizados em bases mundiais e museus (Capítulo 6) para
deduzir de forma lógica algumas informações essenciais ao manejo, e ainda mostramos a viabilidade de se
repovoar os mares (Capítulos 7 e 8). Claro, teremos que nos prevenir, protegendo áreas (Capítulo 5) com
nichos ideais para que a garoupa tenha onde se abrigar nesta sopa quente que estão se tornando os mares do sul
(Capítulo 6). Aliando esforços e mentes, garoupas verdadeiras terão tempo para curtir sua juventude feminina
e sua vida adulta masculina em sua plenitude. E ainda inspirarão nossa arte por décadas futuras (Capítulo 9).
Que a garoupa seja verdadeira e abundante em nosso futuro como foi em nosso passado.
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A garoupa comum ou verdadeira, Epinephelus
marginatus, é uma espécie de amplo interesse à
sociedade. Sob o ponto de vista da conservação,
este peixe encontra-se atualmente classificado
como vulnerável, o que deveria demandar esforços
específicos de proteção e manejo para a sua
recuperação. Por outro lado, esta é uma espécie de
interesse econômico e com importância para a
segurança alimentar das pequenas comunidades
pesqueiras do litoral brasileiro.
Neste livro, sumarizamos diversos dos conhecimentos que adquirimos a respeito desta espécie,
de seus aspectos econômicos aos
atuais esforços para recolonização de ambientes naturais,
sem deixar de salientar a
sua relação próxima com a
pesca de pequena escala.
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