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Como eram os recifes brasileiros? 
Mudanças na percepção individual do 
ambiente e da diversidade marinha

Mariana G. Bender, Carlos E. L. Ferreira, 
Natalia Hanazaki, Cleverson Zapelini, Vinicius J. Giglio

Os ambientes recifais são verdadeiras “florestas tropicais dos 
oceanos”, sendo os mais diversificados entre os ecossistemas 
marinhos e também um dos mais ameaçados. Nos recifes, 
animais encontram alimento e abrigo, e se reproduzem. Esses 
ambientes são também fundamentais para a sociedade humana, 
sustentando várias espécies de importância para a pesca, além 
de prover proteção costeira e gerar renda por meio do turismo. 
Grande parte dos ambientes costeiros de regiões tropicais 
encontra-se severamente degradada por impactos que alteraram 
profundamente os recifes locais, que já não são encontrados 
em sua condição original, como eram antes da presença e da 
exploração humana. Apesar do número crescente de estudos  
e de avaliações sobre o estado de conservação dos ambientes 
recifais nos oceanos ao redor do mundo, a maioria das 
pesquisas foi desenvolvida em locais já alterados pela ação do 
ser humano. Dessa forma, não há um entendimento claro a 
respeito do funcionamento dos recifes na situação anterior aos 
impactos humanos. Os recifes brasileiros são os mais diversos 
do Atlântico Sul, abrigando muitos organismos encontrados 
exclusivamente nessa região. Essas espécies são chamadas 
de espécies endêmicas e incluem, entre outros organismos 
marinhos, corais, algas e peixes recifais. Aqui, também, os 
estudos ecológicos foram desenvolvidos em ambientes já 
alterados, cuja estrutura e funcionamento são possivelmente 
muito diferentes daqueles de séculos atrás. O caso dos recifes 
exemplifica o problema da mudança de referencial, no qual não 
há uma referência mais adequada – aquela mais antiga – para 
conhecer os principais fatores que atuam sobre sua estruturação 
e funcionamento e para identificar corretamente as mudanças 
no ecossistema recifal. Afinal, como eram os recifes brasileiros 
antes da intensificação dos impactos humanos? Neste capítulo 
será esclarecido o que é a síndrome de mudança de referencial, 
e será dada uma pequena volta no tempo, mergulhando no 
passado dos recifes da costa brasileira.
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Diariamente, fatos e atividades rotineiros acontecem 
normalmente, sem que se pense sobre as possíveis mudanças 
nessas atividades ao longo do tempo. Por exemplo, compra-
se um cafezinho e um pão francês para o café da manhã 
numa padaria antes da jornada de trabalho. Paga-se R$ 3,50 
pelo café e R$ 0,50 pelo pãozinho, preços aparentemente 
normais, esquecendo ou ignorando que na década de 1960 
esse mesmo cafezinho sairia por R$ 0,90 (na moeda da 
época, 1,50 cruzeiros), enquanto que a unidade do pão 
custaria R$ 3,36 (5,60 cruzeiros). Muitos não viveram 
naquela época, por isso não percebem essas mudanças 
nos valores dos produtos. Outros acompanharam, mas 
esquecem de comparar situações que vivem no presente com 
sua referência do passado – a década de 1960, por exemplo. 
Este capítulo não trata de mudanças no cenário econômico 
do país, mas da inabilidade individual de perceber essas 
alterações e ajustar um conjunto de referências sobre fatos 
e acontecimentos, sejam eles cotidianos ou históricos. 

Essa tendência a não comparar os acontecimentos ou 
os fatos com referências antigas também pode ser aplicada 
para o meio em que se está inserido. Um segundo exemplo: 
depois de tomar o cafezinho, pega-se o ônibus em direção 
ao trabalho. No percurso, avista-se na paisagem uma 
grande quantidade de prédios e novas construções de 
muitos andares tomando o céu dos bairros. Há algumas 
décadas, aquela região abrigava algumas casas de veraneio 
em meio a uma área verde de restinga e Mata Atlântica que 
se estendia por quilômetros à beira-mar. Provavelmente, no 
início do século passado, aquela região continha florestas 
que deveriam ser muito menos alteradas. Áreas de floresta 
estão sendo reduzidas em ritmo constante, mas há uma 
falha ao apenas se perceber as alterações recentes sem 
analisá-las de acordo com o que seria a melhor referência 
possível: a época mais antiga. A referência mais antiga na 
memória individual de cada pessoa está relacionada a seu 
tempo de vida, mas não a uma memória coletiva acumulada 
por várias gerações. Assim, essa mudança no referencial 
está associada às diferenças na experiência e na idade das 
gerações de seres humanos, sendo denominada “síndrome 
de mudança de referencial” – do inglês, shifting baseline 
syndrome (SBS). O conceito surgiu dentro do escopo do 
paisagismo, através do arquiteto escocês Ian McHarg, que 
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comparou a paisagem como é conhecida hoje com aquela 
na qual o homem antigo viveu, e está no livro “Design With 
Nature”, de 1969. Na obra, McHarg salientou a importância 
da abordagem ambientalmente consciente por planejadores 
urbanos para o uso da terra e da paisagem. Esse livro é  
também considerado um marco no movimento ambientalista.

Outros autores que discutiram a mudança de referencial 
foram Peter Kahn e Batya Friedman1 (1995), que avaliaram 
as percepções e valores de crianças de uma comunidade 
associados ao meio ambiente. Entretanto, o conceito foi 
intitulado “shifting baseline syndrome” e popularizado no 
meio científico a partir de uma publicação do pesquisador 
francês Daniel Pauly2, naquele mesmo ano, 1995. Para 
compreender esse conceito é preciso definir estoque pesqueiro, 
que corresponde a um grupo de peixes da mesma espécie, com 
tamanho e idade semelhantes, que habitam a mesma área e 
são alvos da pesca naquele local. 

Estoque pesqueiro

Considere uma população da espécie “X”, que é uma unidade 
biológica formada por um conjunto de indivíduos da mesma espécie 
vivendo na mesma área. Por outro lado, um estoque da espécie “X” é 
uma unidade de gestão agrupada por relações genéticas, distribuição 
geográfica ou padrão de movimento. Algumas espécies possuem 
apenas um estoque, enquanto outras possuem vários. Diferenças entre 
estoques podem ser estabelecidas por características taxonômicas, 
fisiológicas e bioquímicas. Se os indivíduos de diferentes populações 
da espécie “X” não se misturam, ou seja, se eles não se reproduzem, 
então, do ponto de vista da gestão pesqueira, essas populações podem 
ser consideradas como diferentes estoques da espécie “X”. Assim, um 
estoque possui definidas as características particulares e que são de 
interesse para os gestores da pesca.

1. kAHN, P.H.; FriedMAN, B. 
1995. Child Development, 
66:1403-1417.

2. PAuLy, d. 1995. Trends 
in Ecology & Evolution, 
10:430.
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Pauly é um renomado cientista trabalha com estoques 
pesqueiros. Em seu conhecido artigo “Anecdotes and the 
Shifting Baseline Syndrome of Fisheries”, na revista “Trends 
in Ecology & Evolution”, ele explica que essa síndrome surgiu 
porque cada geração de cientistas adotou como referência 
o tamanho dos estoques pesqueiros e a composição dos 
mesmos em relação ao conjunto de espécies que compunham 
os estoques no início de suas carreiras. A próxima geração de 
cientistas adotará como referência o tamanho dos estoques de 
sua época, resultando numa mudança gradual nas referências 
através de gerações. Resumindo, cientistas pesqueiros falham 
em identificar a referência (baseline) correta de tamanho 
populacional – a abundância de uma espécie de peixe antes da 
exploração por seres humanos – e, então, trabalham com uma 
referência alterada (shifted baseline) durante suas carreiras. 
Pauly apontou que devido à síndrome, as referências para 
que se possa avaliar as perdas econômicas que resultam da 
sobrepesca, bem como para estabelecer medidas de manejo 
para a recuperação dos estoques, tornam-se inapropriadas. 
O mais alarmante é que a mudança nas referências também 
resulta numa acomodação gradual em relação à perda de 
recursos ambientais. Em seu breve artigo, Pauly exemplificou 
o conceito de síndrome de mudança de referencial através 
de relatos do avô do colega Villy Christensen. Neles, era 
informado que, no passado, ele ficava incomodado pelos atuns 
azuis (Thunnus thynnus) que se emaranhavam nas redes que 
ele utilizava para pescar (anos 1920) em Kettegat, um estreito 
que conecta o Mar Báltico e o Mar do Norte. Nessa época, não 
havia mercado consumidor para a espécie, mas, em 1995, ela já 
não ocorria no Mar do Norte; hoje, ela é altamente valorizada  
e globalmente ameaçada de extinção. 

Essas mudanças nas referências ambientais não estão 
restritas aos recursos (ou tamanho dos estoques) pesqueiros. 
A mudança de referencial pode estar relacionada à 
diversidade de espécies marinhas de determinada região, 
ou à área ocupada por recifes em determinado local, ou ao 
tamanho de peixes capturados ao longo de décadas, ou à área 
de distribuição de uma espécie, entre outras possibilidades. 
Segundo Sarah Papworth3, a síndrome pode assumir duas 
formas: (1) a amnésia geracional, quando o conhecimento 
se perde porque as gerações mais antigas falham em relatar 

3. PAPwortH, S.k.; riSt, J.; 
CoAd, L.; MiLNer-guLLANd, 
e.J. 2009. Conservation 
Letters, 2:93-100. 
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suas experiências às gerações mais jovens que, então, 
não reconhecem as condições ambientais do passado; e 
(2) a amnésia pessoal, na qual indivíduos esquecem suas 
experiências pessoais. 

Mas o que fazer para que a síndrome não interfira nas 
percepções dos humanos sobre a natureza, seus recursos e 
sua diversidade? Devemos ajustar as referências! Existem 
importantes fontes de informação através das quais é 
possível construir percepções que sejam as mais adequadas 
possíveis e permitam identificar as alterações ambientais. 
São elas: fotos antigas, literatura cinzenta4, registros em 
diários de bordo, livros e registros históricos e conhecimento 
oriundo de comunidades tradicionais, como as comunidades 
de pescadores artesanais, que interagem com a natureza e 
seus recursos diariamente. 

Para avaliar a condição dos estoques de uma importante 
espécie de garoupa (Mycteroperca jordani) no Golfo da 
Califórnia, costa oeste do México, um grupo de pesquisadores 
buscou informações em antigos guias de pesca, em relatos 
de expedições de história natural, além de relatórios oficiais 
de pesca. A busca foi conduzida em bibliotecas e arquivos 
nacionais e locais do México e dos Estados Unidos. Além 
disso, os pesquisadores conversaram com pescadores de 
diversas comunidades, indagando-os sobre os tempos em que 
a garoupa era abundante na região. O estudo5 revelou que as 
pescarias de grandes quantidades dessa espécie de garoupa 
ocorreram nas décadas de 1940 e 1950. Entre 1960 e 1970, as 
capturas haviam sido drasticamente reduzidas a apenas uma 
pequena fração das anteriores (de 45% para 6% das capturas 
no estado de Baja California). Pescadores mais experientes, 
e de idade mais avançada, pescaram 25 vezes mais garoupas 
do que pescadores mais jovens, além de identificarem 
quatro vezes mais espécies de organismos marinhos – entre 
tubarões, garoupas, lagostas e ostras – antes abundantes na 
região e agora sobre-explotados. Esse estudo foi pioneiro 
ao identificar a síndrome de mudança de referencial entre 
gerações de pescadores do Golfo da Califórnia. 

4. “O que é produzido em 
todos os níveis do governo, 
institutos, academias, 
empresas e indústria, 
em formato impresso e 
eletrônico, mas que não 
é controlado por editores 
científicos ou comerciais”, 
definição da Quarta 
Conferência Internacional 
sobre Literatura Cinzenta, 
realizada em Washington, 
em outubro de 1999.

5. SáeNZ-Arroyo, A.; 
roBertS, C.M.; torre, J.; 
CAriño-oLVerA, M. 2005. 
Fish & Fisheries, 6:121-133. 
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Um estudo6 utilizando somente fotografias de peixes 
capturados em Key West, na Flórida (Estados Unidos), entre 
1957 e 2007, mostrou que o peso médio dos peixes diminuiu 
de 19,9kg para 2,3kg ao longo dos anos. Além de pescar peixes 
maiores no passado, as espécies capturadas eram garoupas 
de grande porte e outros predadores de topo, como tubarões 
(com menos de 2m de comprimento). Já em 2007, as espécies 
eram predominantemente pequenos lutjanídeos, conhecidos 
no Brasil como “vermelhos” (Lutjanus spp.). A busca por 
dados históricos associados às evidências encontradas em 
fontes de informação alternativas, como fotos antigas, diários 
de bordo e literatura cinzenta, têm mostrado que muitas 
espécies marinhas possivelmente tiveram populações muito 
mais numerosas no período que antecede a exploração dos 
mares pelo homem. Além disso, esses estudos têm revelado 
que os ecossistemas marinhos passaram por mudanças 
muito mais profundas do que havia sido imaginado. No 
Golfo da Califórnia, por exemplo, ostras perlíferas (Pinctata 
mazatlantica) eram extremamente abundantes ao longo 
da costa, como relatado por um explorador espanhol em 
1632, e o mero (Epinephelus itajara) era um peixe comum 
no cardápio de piratas que frequentavam a região nos anos 
1690. A exploração de ostras perlíferas no Golfo colapsou na 
década de 1940, e o mero é hoje uma espécie globalmente 
ameaçada de extinção. 

6. MCCLeNACHAN, L. 2009. 
Conservation Biology, 
23:636-43
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Se antes o que assombrava os mares era o temor aos 
piratas, hoje são os fantasmas de organismos – uma 
vez abundantes – que pairam sobre os oceanos, praias, 
baías, enseadas e ilhas que levam seus nomes. Assim 
como o mero, peixe que atinge até 2,5m e mais de 300kg, 
grande parte da megafauna marinha – baleias, tubarões, 
tartarugas, grandes peixes pelágicos e recifais, focas, 
leões marinhos, aves costeiras – foi explorada ao ponto 
de algumas de suas populações serem completamente ou 
funcionalmente extintas7. As referências paleontológicas 
(datadas de mais de 1000 anos atrás), arqueológicas (100-
1000 anos atrás) e históricas (de mais de 100 anos atrás) de 
um estudo8 que reuniu informações de outras 95 pesquisas 
indicam que esses organismos sofreram em média uma 
redução de 89% em relação à condição original, antes dos 
impactos humanos. Indiscutivelmente, esse declínio foi 
causado pela pesca excessiva e pelo uso indiscriminado dos 
recursos marinhos pelo ser humano, levando a mudanças 
na estrutura e no funcionamento desses ecossistemas. 
No Atlântico Ocidental, por exemplo, a pesca alterou a 
abundância e a composição de espécies dos ecossistemas 
recifais, culminando numa profunda mudança, onde recifes 
formados por belíssimos corais estruturadores (gênero 
Acropora) durante centenas de milhares de anos (desde o 
Pleistoceno superior ~ 100 mil anos atrás) deram lugar a 
recifes dominados por macroalgas. 

7. JACkSoN, J.B.C.; kirBy, 
M.x.; Berger, w.H.; 
BJorNdAL, k.A.; BotSFord, 
L.w.; Bourque, B.J.; 
BrAdBury, r.H.; Cooke, r.; 
erLANdSoN, J.; eSteS, J.A.; 
HugHeS, t.P.; kidweLL, S.; 
LANge, C.B.; LeNiHAN, H.S.; 
PANdoLdi, J.M.; PeterSoN, 
C.H.; SteNeCk, C.S.; tegNer, 
M.J.; wArNer, r.r. 2001. 
Science, 293:629-638.

8. LotZe, H.k.; worM, B. 
2009. Trends in Ecolology & 
Evolution, 24:54-262.
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Como eram os recifes brasileiros?

A vida marinha já foi muito mais abundante nos recifes 
brasileiros. Registros históricos, como os relatos de uma 
viagem ao Brasil por Thomas Lindley9, em 1805, documentam 
que na região de Porto Seguro e no Arquipélago dos Abrolhos 
(BA) meros e garoupas eram pescados em “prodigiosa 
quantidade”, as embarcações permaneciam até seis semanas 
no mar e retornavam cheias à terra. De Norte a Sul da costa 
brasileira, existem relatos e estudos que documentam as 
mudanças ocorridas. 

No Recife de Fora, em Porto Seguro, que hoje abriga o 
Parque Municipal Marinho do Recife de Fora, pescadores 
mais experientes relatam grandes pescarias e relembram o 
tempo em que pescavam nos recifes do Parque e enchiam 
suas canoas com peixes. O relato de um pescador de 50 
anos entrevistado mostra a redução dos estoques na região: 
“antigamente, em 2 dias pescava 200kg de peixes, hoje 
preciso de 8 dias para pescar a mesma quantidade”. Outro 
relato comum entre os pescadores da região diz respeito à 
mudança nos principais peixes que compõem as pescarias: 
grandes quantidades de garoupas, badejos e cações deram 
lugar a peixes como peroás (Balistes spp.), cioba (Lutjanus 
analis) e guaiúba (Ocyurus chrysurus), e eles têm ocorrido 
em menor quantidade nas últimas décadas. 

Além da mudança na composição das pescarias, o tamanho dos 
peixes mostra o efeito da sobrepesca. Por exemplo, pescadores 
 com mais de 50 anos pescaram badejos-quadrados 
(Mycteroperca bonaci) de, em média, 49kg, enquanto 
pescadores de 41-50anos pescaram badejos de 44,2kg, em 
média; para pescadores da geração mais jovem, a média foi 
de 18kg. Esses grandes badejos foram capturados décadas 
atrás! Um dos pescadores, de 71 anos, disse: “Dava muito 
peixe antigamente.... tudo diminuiu. Pescava de barco à 
vela e canoa.... tinha menos pescadores”. Outro, de 65 anos, 
complementou: “A piragira (Mycteroperca venenosa) era 
mais comum e trazia em toneladas, a garoupa acabou!”. 
Nesse estudo10, que seguiu os moldes daquele realizado no 
Golfo do México, os pesquisadores estavam interessados 
em investigar a mudança de referencial entre gerações de 
pescadores da região, além de descobrir se os pescadores 

9. LiNdLey, t. 1805. 
Narrative of a Voyage to 
Brazil. London: J. Johnson, 
St. Paul’s Church-Yard. 
338p.

10. BeNder, M.g.; FLoeter, 
S.r.; HANAZAki, N. 2013. 
Fisheries Management & 
Ecology, 20:58-67.
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conseguiam reconhecer o declínio nos estoques de alguns 
peixes que habitam a região. Entre nove espécies estudadas, 
sete estão em declínio, segundo os pescadores. Entretanto, 
os pescadores jovens identificaram um número menor de 
peixes em declínio, quando comparados aos pescadores mais 
idosos. Mais de um terço desses pescadores considera que 
foram as próprias atividades pesqueiras que levaram a essas 
mudanças preocupantes nos recursos marinhos na região. 

Conhecido por abrigar a maior biodiversidade marinha 
do Atlântico Sul, o Banco dos Abrolhos consiste em um 
alargamento da plataforma continental do Brasil e abrange 
desde o Norte do Espírito Santo ao Extremo Sul da Bahia, 
uma área de 42.000km2. É um complexo recifal composto por 
diversos ecossistemas costeiros e marinhos, como mangues 
e estuários, bancos de algas, rodolitos e recifes coralíneos. 
O Banco dos Abrolhos é considerado uma das áreas de 
maior produção pesqueira do Brasil; consequentemente, 
a pesca possui importância social e econômica. Cerca de 
20 mil pescadores artesanais sobrevivem diretamente dos 
recursos pesqueiros provenientes da região. Entretanto, a 
biodiversidade do Banco dos Abrolhos vem sofrendo cada 
vez mais com impactos da pesca, da poluição, da exploração 
de petróleo e gás e da ocupação costeira desordenada. 

O conhecimento local dos pescadores do Banco dos 
Abrolhos é uma fonte importante de informações para a 
gestão dos recursos naturais. Para verificar mudanças nas 
capturas ao longo do tempo e suas causas, pesquisadores 
investigaram o conhecimento ecológico local de três gerações 
de pescadores artesanais, entre 15 e 85 anos, que atuam no 
Banco dos Abrolhos, especialmente na Reserva Extrativista de 
Cassurubá, localizada no município de Caravelas (BA, Brasil). 

Os pescadores reconhecem que a pesca artesanal tem 
alterado a abundância de espécies de peixes comercialmente 
importantes, especialmente a megafauna (peixes com 
mais de 50cm). Nos últimos 50 anos, verificou-se um 
preocupante declínio para espécies como o mero, o peixe-
serra (Pristis pristis), o tubarão-martelo (Sphyrna tiburo 
e S. tudes) e o bagre-amarelo (Aspistor luniscutis). Em 
comparação com os mais novos, os pescadores mais velhos 
e experientes reconheceram um maior número de espécies 
que desapareceram da região, em especial peixes que 
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atingem grandes proporções, como os gigantes costeiros 
mero e peixe-serra, que podem ultrapassar os 450kg. O 
peixe-serra é uma espécie aparentada com as raias e os 
tubarões, possuindo hábitos costeiros e vivendo associado 
a mangues e estuários. Possui uma serra na cabeça, que 
é usada para atordoar suas presas – pequenos peixes. 
Entretanto, a serra é seu “calcanhar de Aquiles”, pois 
ela fica facilmente enroscada em qualquer tipo de rede, 
ocasionando sua morte. O mero é outro peixe costeiro e 
possui comportamento dócil, conhecido por não temer e 
nem fugir de mergulhadores. Essa característica o torna alvo 
fácil para a pesca subaquática. Ambas as espécies possuem 
crescimento lento, maturação sexual tardia e são altamente 
susceptíveis à pesca excessiva. Isso os levou a serem 
classificados como espécies criticamente ameaçadas de 
extinção em nível nacional e global. No Banco dos Abrolhos, 
de acordo com as respostas dos pescadores nas entrevistas 
da pesquisa, ambas as espécies têm sido encontradas com 
menor frequência e com tamanhos cada vez menores 
desde a década de 1960. O peixe-serra, por exemplo, não 
é avistado há mais de dez anos, sendo considerado uma 
espécie colapsada na região. Infelizmente, há uma grande 
possibilidade de o peixe-serra ser considerado extinto na 
costa brasileira dentro de alguns anos. 
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Figura 1. (A) Um cardume de budião-azul (Scarus trispinosus) fotografado 
no Banco dos Abrolhos (BA) em 1983, (B) um cardume fotografado 
em 2006. O gráfico em C mostra a redução na quantidade de peixes da 
espécie a cada 400m2 amostrados no Banco dos Abrolhos em 1996 e 2006. 
Créditos: Carlos Secchin e Carlos Eduardo L. Ferreira.
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Esses resultados11 indicam a ocorrência da síndrome de 
mudança de referencial entre os pescadores artesanais do 
Banco dos Abrolhos. Assim como os pescadores de Porto 
Seguro, os pescadores de Abrolhos atribuem o declínio da 
abundância de peixes à pesca excessiva. Além do relato de 
pescadores, fotografias subaquáticas mostram reduções 
no tamanho dos cardumes de outra espécie de peixe no 
Banco dos Abrolhos: o budião-azul, espécie endêmica da 
costa brasileira (Figura 1). Nesse preocupante contexto, são 
necessárias medidas de gestão urgentes para o uso sustentável 
dos recursos naturais, como a criação e a efetivação de áreas 
de exclusão de pesca. Apenas 9% do Banco dos Abrolhos é 
protegido por Unidades de Conservação e, desses, somente 
1,6% se referem a áreas de exclusão de pesca. Essas áreas são 
importantes para o manejo da pesca e, geralmente, são criadas 
para abrigar uma população reprodutiva, área de berçário ou 
algum habitat importante no ciclo de vida das espécies. 

Localizado no Atlântico Equatorial, a 960km do Cabo 
de São Roque (RN), o remoto conjunto de ilhas que forma o 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo abriga uma abundante 
fauna marinha, com alto grau de endemismo. A notável 
abundância de tubarões e de outros organismos dessa região 
foi descrita em relatos de navegadores e naturalistas que 
passaram pelas ilhas ao longo dos séculos, como Charles 
Darwin, a bordo do HMS Beagle, em fevereiro de 1832: 
“...os tubarões e os marinheiros nos botes mantinham 
um combate constante para decidir quem levaria 
vantagem sobre a posse dos peixes apanhados no anzol; 
... tão logo os peixes fossem capturados, tubarões vorazes 
atacavam os mesmos... levando mais da metade dos 
peixes fisgados”. Um relato de 1902, de Michael Nicoll, a 
bordo do RYS Valhalla, diz: “...pescar aqui (arquipélago) 
apresentou uma dificuldade incomum, uma vez que 
tubarões enxameavam em grandes quantidades, sendo 
difícil evitar sua captura”. Em 1993, o relato da expedição 
“Segredos Submersos” diz: “todos os mergulhos foram 
magníficos, mas a ausência de tubarões foi notável”. Os 
pesquisadores Osmar Luiz e Alasdair Edwards12 reuniram 
esses registros históricos e dados recentes para investigar 
o declínio de tubarões (gênero Carcharhinus) no 
Arquipélago. Constataram que os tubarões foram extintos 
devido à pressão pesqueira na região, intensificada a partir 

11. gigLio, V.J.; LuiZ, o.J.; 
gerHArdiNger, L.C. 2015. 
Animal Conservation, 
18:348-358. 

12. LuiZ, o.J.; edwArdS, 
A.J. 2011. Biological 
Conservation,  
144:2873-2881. 
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de 1950. O último registro de exemplares de tubarões 
Carcharhinus nesse arquipélago é de 1993. Apesar da 
extinção, barcos continuam pescando diariamente nos 
arredores desse importante sistema insular.

Mais ao Sul do litoral brasileiro, em Arraial do Cabo (RJ), 
é encontrado um dos mais tradicionais vilarejos de pescadores 
do Sudeste do país. Atualmente, a área marinha é gerida por 
meio de uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, a 
Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. Ali, sob a 
influência dos ventos e das correntes marítimas, estabeleceu-
se um dos primeiros povoamentos no Brasil, onde atividades 
pesqueiras são desenvolvidas há séculos. Hoje, a cidade conta 
com mais de 1300 pescadores artesanais que utilizam das 
mais variadas artes de pesca. O fenômeno de ressurgência – 
subida de águas profundas e ricas em nutrientes para menores 
profundidades nos oceanos – promove a existência de uma 
abundante fauna marinha na região. Essa abundância e 
diversidade de organismos marinhos associadas aos costões 
rochosos, praias de areias brancas e água cristalina fizeram 
de Arraial um dos principais pontos para mergulho no país. 
Muitas das pescarias mais importantes de Arraial estão em 
declínio, como é o caso da anchova (Pomatomus saltatrix), dos 
badejos, das garoupas (Mycteroperca bonaci, M. acutirostris, 
M. microlepis, Epinephelus marginatus) e do budião-azul 
(Scarus trispinosus). No estudo que revelou o declínio dessas 
espécies13, pesquisadores entrevistaram pescadores de cerco, 
pescadores de linha e, também, pescadores subaquáticos – 
que pescam mergulhando e utilizam arpão. Além de conversar 
com pescadores, eles reuniram dados de desembarque 
(quantidade de peixe desembarcado na região) e de contagens 
de peixes realizadas em mergulhos – censo visual realizado 
por pesquisadores nas águas de Arraial do Cabo desde a 
década de 1990. O surpreendente foi que as diferentes fontes 
de informação – as experiências vividas pelos pescadores, os 
dados de desembarque e os censos visuais – mostram o declínio 
dessas espécies. Relatos de pescadores indicam que os estoques 
de anchova sofreram uma redução de aproximadamente 70%  
em relação à década de 1960. Nela, um dia com boas capturas de 
anchova no cerco atingia em média 18 toneladas. Já na década 
de 1980, esse número caiu para 13 toneladas; atualmente, 
capturas maiores que 3,7 toneladas de anchovas são raras. 

13. BeNder, M.g.; MACHAdo, 
g.r.; de AZeVedo-SiLVA, P.J.; 
FLoeter, S.r.; MoNteiro 
Netto, C.; LuiZ, o.J.; 
FerreirA, C.e. 2014. PLoS 
ONE, 9(10):e110332.
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O “mar não está para peixe” para pesquisadores e 
pescadores que, desde 1992, avistam cada vez menos 
garoupas, badejos e budiões nas águas da região. Para 
se ter uma ideia, pescadores subaquáticos de Arraial do 
Cabo capturavam uma quantidade maior de peixes e com 
maior tamanho 40 anos atrás. O budião-azul teve uma 
redução de 60% em suas capturas (Figura 2). Esse peixe é 
considerado funcionalmente extinto em Arraial do Cabo, 
ou seja, sua abundância nos recifes é tão pequena, que ele 
já não cumpre seu papel na natureza – de manter as algas 
“aparadas” nos recifes14. Esse cenário torna-se ainda mais 
preocupante porque o papel do budião-azul é considerado 
fundamental para o ambiente recifal. Com o declínio dessas 
espécies, os pescadores mais jovens e menos experientes 
tiveram dificuldades em reconhecê-las como abundantes e 
importantes recursos pesqueiros no passado. Os pescadores 
jovens citaram um número menor de espécies e de locais 
considerados muito explorados pela pesca na região. As 
diferenças na percepção dos recursos ambientais entre as 
gerações de pescadores de Arraial do Cabo caracterizam a 
síndrome de mudança de referencial.

Possivelmente, muitos dos pescadores jovens de Arraial 
desconhecem a anêmona-gigante, Condylactis gigantea, que 
habitava os recifes da região até pouco tempo atrás15. Esses 
invertebrados atingem 40cm de diâmetro, e cada indivíduo 
abrigava até uma dezena de pequenos camarões limpadores 
– que retiram parasitas limpando a pele de peixes. Durante 
mais de duas décadas, a pesca ornamental foi intensa na 
região, retirando peixes e invertebrados (corais, crustáceos, 
anêmonas, moluscos) para o comércio que abastecia 
aquários no país e no exterior. No início da década de 1990, 
em torno de 100 indivíduos de C. gigantea eram retirados 
todos os dias dos recifes de Arraial do Cabo. A exploração 
intensa e insustentável desse recurso levou à extinção dessa 
espécie de anêmona no estado do Rio de Janeiro. Hoje, C. 
gigantea consta na Lista Nacional das Espécies da Fauna 
Brasileira Ameaçadas de Extinção, e estima-se que restem 
apenas 2.500 indivíduos, concentrados principalmente no 
Banco dos Abrolhos.

14. Ver ABrANteS et al. 
(2016), capítulo 14  
deste volume. 

15. gASPAriNi, J.L.; FLoeter, 
S.r.; FerreirA, C.e.L.; 
SAZiMA, i. 2005.  
Biodiversity Conservation,  
14:2883-2899.
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Figura 2. O gráfico à esquerda mostra a redução no tamanho dos indivíduos 
de budião-azul (Scarus trispinosus) capturados por pescadores subaquáticos 
em Arraial do Cabo (RJ, Brasil); à direita, o declínio nas capturas em termos 
de quantidade de budiões capturados no melhor dia de pescaria. Adaptado de 
Bender et al. (2014).

Todas essas mudanças no referencial dos pescadores mais 
jovens são um alerta para que se busque resgatar os dados 
históricos sobre o ambiente e suas transformações na tentativa 
de preservar o que ainda resta. Resgatar as referências sobre 
a abundância de espécies marinhas do passado que estão 
sendo gradualmente perdidas é primordial para formar a 
consciência sobre como a exploração desordenada alterou tão 
rápido os recursos pesqueiros e os ecossistemas marinhos, 
além de ressaltar a importância de se valorizar os serviços 
prestados pela natureza. 
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Bioindicadores e biomarcadores para 
avaliação de impactos em recifes de coral

Joseane A. Marques, Laura F. B. Marangoni, Adalto Bianchini

Para preservar os recifes de coral é preciso conhecê-los. 
Também é essencial identificar os principais estressores que 
ameaçam o equilíbrio ambiental desse ecossistema e encontrar 
formas de monitorar sua saúde. O presente capítulo abordará 
algumas ferramentas para avaliar e monitorar impactos, 
principalmente aqueles relacionados a mudanças climáticas 
e à poluição marinha, em organismos de ambientes recifais. 
Essas ferramentas podem auxiliar de forma significativa no 
estabelecimento de estratégias de preservação.

Recifes em declínio

Apesar de sua grande importância, 70% dos recifes 
de coral do mundo estão em processo de degradação. No 
Brasil, estima-se que 50% deles estejam ameaçados por 
atividades humanas. Considerando a gravidade do declínio 
da qualidade desses ecossistemas e sua importância 
ecológica, é necessário monitorar seu estado de saúde. 
Muitos países reconhecem essa necessidade e possuem 
programas nacionais de monitoramento da qualidade de 
ambientes recifais. Por exemplo, o Instituto Australiano de 
Ciências Marinhas (AIMS) monitora os recifes da Grande 
Barreira de Corais da Austrália há 20 anos. A Agência 
Americana dos Oceanos e do Clima (NOAA) conta com um 
departamento voltado para a avaliação e o monitoramento 
de recifes de coral, o Programa de Conservação de Recifes 
de Coral (NOAA-CRCP), atuante desde 2000. No Brasil, 
a primeira ação de larga escala para o monitoramento 
de recifes ocorreu apenas em 2002, com o projeto 
“Monitoramento dos Recifes de Coral do Brasil”, financiado 
pelo Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da 
Diversidade Biológica Brasileira – Ministério do Meio 
Ambiente (PROBIO-MMA). Esses programas são úteis 
para compreender a dinâmica e a variabilidade natural dos 
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recifes, conhecer melhor sua ecologia e detectar respostas a 
impactos antrópicos. As informações obtidas são essenciais 
para identificar locais ameaçados pela degradação, bem 
como para planejar ações políticas voltadas ao manejo e à 
conservação desse ecossistema.

Principais causas do declínio dos recifes

As potenciais causas do declínio da qualidade ambiental 
observado nos recifes de coral devem ser identificadas e 
monitoradas. Estudos recentes mostram que os recifes 
estão sendo afetados por impactos de escala global e local.

Impactos globais

O aquecimento da superfície e a acidificação dos 
oceanos são os impactos globais com maior potencial 
para afetar os recifes de coral. Esses fenômenos são 
causados, principalmente, pelo aumento global da emissão 
atmosférica de gás carbônico (CO2), como exposto pelo 
recente relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas (IPCC)1.

Impactos locais

Dentre os impactos que podem ocorrer de forma 
localizada, neste capítulo é ressaltada a poluição marinha 
associada a compostos químicos. Os poluentes químicos que 
chegam aos recifes de coral podem ter fontes pontuais ou 
difusas, e podem ser transportados por longas distâncias – 
sendo a drenagem continental a principal rota de transporte 
de poluentes que chegam aos recifes. Atividades humanas, 
como agricultura, pecuária e navegação, assim como o 
despejo direto ou indireto de esgoto doméstico e industrial, 
são as principais fontes de poluentes químicos para a zona 
costeira. Metais, pesticidas, hidrocarbonetos e excesso de 
nutrientes são os poluentes mais comumente encontrados 
em recifes de coral.

1. IPCC. 2014. The Fifth 
Assessment Report of 
the Intergovernmental 
Panel on Climate Change. 
Cambridge University Press. 
Cambridge, UK. Disponível 
em: <https://www.ipcc.
ch/report/ar5/>. Acesso 
em: janeiro 2016.


