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RESUMO 

A paisagem marinha é representada através de um mosaico de áreas de diferentes escalas que 

variam espacial e temporalmente. Essas variações são resultado de perturbações e dinâmica 

dos seres vivos. Os mosaicos podem expressar padrões ecológicos específicos com 

diferenças entre as comunidades e, consequentemente, distinta resiliência do ecossistema. 

Atualmente as principais lacunas para efetividade de conservação no gerenciamento marinho 

são a falta de dados referentes à distribuição das espécies e falta de informação relacionadas a 

variáveis ambientais que moldam esses padrões de distribuição. Por isso o presente estudo 

visa compreender o padrão de distribuição e uso dessas estruturas que compõem o mosaico 

pela ictiofauna marinha e quais os efeitos disso para conservação desses ecossistemas. O 

estudo será realizado na região de Abrolhos, situado próximo a costa do estado da Bahia, 

Brasil. Será feita uma comparação da estrutura das assembleias de peixes, área de vida e 

alimentação entre as principais escalas da paisagem presentes em Abrolhos, que são: recife 

de corais em franja, chapeirões, fundo arenoso, costão rochoso, banco de rodolitos, banco de 

grama marinha de área marinha protegida e recife de corais em franja, chapeirões, fundo 

arenoso de área marinha desprotegida. Além disso será observado quanto essas estruturas 

podem contribuir para área de vida e alimentação de espécies generalistas e especialistas. 

Essa abordagem de delineamento entre o padrão de distribuição das espécies e uso dos 

habitats frente a diferentes escalas da paisagem marinha pode subsidiar os tipos de 

priorização de conservação de áreas marinhas protegidas, zoneamento no planejamento 

espacial marinho e gerenciamento de pescas baseadas em ecossistemas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ecologia de paisagem é uma ciência relativamente nova, que estuda a relação entre 

funções ecológicas e padrões espaciais (BOSTRÖM et al. 2012; PITTMAN 2018), físicos, 

geográficos e químicos, através de métricas de paisagem (RIOJA-NIETO et al., 2013). 

Inicialmente os estudos nessa área foram aplicados em ambientes terrestres, no entanto essa 

abordagem tem sido cada vez mais utilizada em paisagens marinhas, denominado 

de seascape (FULLER, 2013; PITTMAN et al., 2011). 

 É importante considerar que o assoalho marinho é composto por um agregado de 

estruturas heterogêneas que formam as paisagens, determinando os habitats das espécies a 

partir de suas especificidades e características ambientais bióticas e abióticas (ODUM e 

BARRETT, 2011; RIOJA-NIETO e LORENZO ÁLVAREZ-FILIP, 2018). A diversidade de 

tipos de habitats pode ser positivamente correlacionada com a diversidade de organismos 

(WARD et al. 1999; KENDALL et al. 2011), quanto maior disponibilidade de recursos, 

maior também será a abundância de organismos que se utilizam deles (RANDALL, 1965, 

KENDALL, 2005). Assim, as espécies selecionam seus habitats de acordo com a 

disponibilidade de recursos disponíveis e por essas áreas propiciarem condições básicas que 

garantam sua sobrevivência (ROSENZWEIG, 1981).  



Nessa perspectiva, a influência de fatores ambientais sobre a distribuição das espécies 

pode ser estudada em diferentes escalas espaciais (ABADIE et al., 2018). De acordo com a 

teoria do nicho ecológico, os indivíduos de mesma espécie se distribuem conforme a 

interatividade ao conjunto de recursos e condições presente no ambiente (GRINNELL, 

1917). Logo, os estudos na escala da paisagem, vem agregando informações relevantes, do 

ponto de vista teórico e prático nas decisões sobre uso antrópico de determinadas áreas 

(ASTON et al., 2018; GILBY et al., 2016, MANBY, 2006), pois a compreensão do padrão de 

distribuição das espécies é fundamental para delinear estratégias de conservação efetivas 

(PAGLIA et al., 2012; RIOJA-NIETO et al., 2013).  

Os peixes podem ser modelos biológicos estratégicos para compreender os padrões 

das espécies frente a fatores que influenciam a distribuição espacial. Através da 

movimentação é possível avaliar o grau de conectividade entre as populações e similaridade 

dos habitats que mantém as mesmas espécies (PITTIMAN 2018), o habito alimentar dos 

peixes permite identificar as principais áreas que contribuem para biomassa. Além disso, a 

estrutura das assembleias de peixe consegue demonstrar a curto prazo o quão equilibrado está 

o ecossistema (PITTMAN e BROWN 2011), uma vez que muitas espécies se desenvolvem 

de forma diferente diante uma perturbação do ambiente, principalmente quando a 

perturbação espacial está associada a impacto humano (STAMOULIS et al. 2018). E por fim, 

através de estudos utilizando modelagem já é possível associar a riqueza de espécies de 

peixes usando informações da complexidade topográfica (PITTMAN et al. 2007) devido a 

relação direta da evolução e adaptação desses animais a condições dos habitats, influências 

entre as unidades da paisagem e heterogeneidade. 

Dentre as principais limitações ao gerenciamento eficaz dos ecossistemas marinhos 

estão a falta de informações sobre a distribuição espacial de espécies marinhas e a escassez 

de dados sobre as estruturas da paisagem marinha e variáveis ambientais em interação que 

influenciam os padrões de distribuição (PITTMAN e BROWN 2011). Desse modo estudos 

acerca da diversidade de peixes e a utilização de distintos habitats pelas assembleias de 

peixes sob uma análise em escala de paisagem podem ser úteis para identificação de áreas 

prioritárias para conservação (MADIN et al. 2019).  

 

OBJETIVOS  

Geral 

Avaliar como as estruturas da paisagem marinha influenciam o padrão de distribuição da 

comunidade de peixes em função da disponibilidade dos recursos e como o mapeamento 

bionômico pode contribuir para efetividade da conservação da ictiofauna marinha. 

Específicos 

1. Avaliar quais escalas e perfis da paisagem marinha melhor se aplicam no estudo da 

efetividade de conservação da ictiofauna marinha; 

2. Identificar os índices de biodiversidade, riqueza e abundância entre as estruturas que 

compõe a paisagem em área marinha protegida e desprotegidas; 



3. Mapear as áreas de vida das espécies identificando influências das variáveis 

ambientais relacionadas ao habitat estrutural nos padrões de atividade; 

4. Determinar o potencial de recurso alimentar que cada estrutura que compõe a 

paisagem da área marinha protegida contribui para a ictiofauna. 

 

METODOLOGIA  

Área de Estudo 

O estudo será realizado no Banco de Abrolhos, que está localizado entre os estados do 

sul da Bahia e norte do Espírito Santo, representando aproximadamente 46.000 km² de 

expansão continental na costa leste brasileira. Essa área possui o maior complexo de recifes 

do Atlântico Sul abrangendo megahabitats, o que lhe atribui alta biodiversidade (MOURA et 

al. 2013; CAVALCANTI et al. 2013). 

As principais estruturas que compõem a paisagem marinha de abrolhos são de 

macroalgas, recifes de chapeirões e recifes de franjas, costão rochoso, buracas, fundo 

arenoso, manguezais e bancos de areia com grama marinha (LEÃO et al. 2003; MOURA et 

al. 2013; BASTOS et al. 2013). Aproximadamente 280 espécies de peixes estão presentes ao 

longo do mosaico bentônico de Abrolhos, incluindo espécies ameaçadas de extinção 

(SAMPAIO 2009; PREVIERO E GASALLA 2018). 

Na região, existem Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) de uso restrito (Parque 

Nacional Marinho de Abrolhos) e de uso sustentável (Reserva Extrativista de Cassurubá, 

Reserva Extrativista Marinha de Corumbau e Área de Proteção Ambiental Ponta da Baleia) 

(PREVIERO E GASALLA 2018). Apesar da cobertura espacial limitada, as AMPs são a 

principal ferramenta de gerenciamento de pescas nesta região. 



 
Figura 1 Mapa de localização da área de estudo. Região de Abrolhos próximo ao estado da Bahia, costa leste do Brasil, com 

destaque (em listras) da Áreas Marinhas Protegidas (AMP’s) e maior concentração de estruturas recifais (em preto). 

Serão estudadas as principais estruturas que compõe a paisagem de Abrolhos 

contempladas na área protegida: Recifes de corais em franja, Recifes de corais em 

chapeirões, Banco de rodolitos, banco de grama marinha, Costão Rochoso e Fundo arenoso, 

assim como as mais frequentes também na área desprotegida: Recifes de corais em franja, 

Recifes de corais em chapeirões e Fundo arenoso. 

 

Coleta de dados 

 

Será realizado um levantamento bibliográfico sobre o uso da ecologia da paisagem 

marinha para conservação de espécies e ecossistemas. As abordagens podem ser diversas, 

tanto quanto as métricas da paisagem quanto a orientação no espaço, seja horizontal ou 

vertical. Apesar de ser uma área consideravelmente recente, existem estudos que testaram 

esses tipos de aplicação e outros que permanecem com questionamentos a serem 

respondidos. Desse modo, será realizado uma revisão comparativa dos resultados publicados 

nas últimas décadas, a fim de elucidar qual melhor aplicação para uma conservação efetiva. 

Concomitantemente será realizado a coleta de dados, onde será avaliado dentro de 

cada unidade da paisagem marinha a riqueza, abundância e diversidade da ictiofauna através 

do censo visual e mapeado sua distribuição no parque marinho de Abrolhos (1); será 

observado o uso dessas estruturas pela espécie (a ser definida após o censo visual) através do 

método de telemetria (2), avaliar a disponibilidade alimentar presente em cada uma dessas 

estruturas para espécie (a ser definida após censo visual) através dos isótopos estáveis (3).  

  



 
Figura 2 Organograma das atividades a serem realizadas para obtenção dos dados. 

Censo visual e mapa bionômico (1) – A estrutura da assembleia de peixes será obtida através 

de censos visuais subaquáticos, onde cada unidade da paisagem terá 6 setores aleatórios e 

cada setor terá 6 pontos fixos de 4 metros de raio (peixes > 20cm) e 2 metros de raio (peixes 

< 20cm) (Minte-Vera et al., 2008), georreferenciado com GPS através do uso de pranchas. 

Serão registrados a riqueza, a composição de espécies, abundância (HARMELIN 

1987, GARCÍA - CHARTON e PÉREZ-RUZAFA 2001, HACKRADT et al. 2011), o 

comprimento total em classes de 2 cm, biomassa (HACKRADT et al. 2011) e a diversidade 

verdadeira, onde q
0
, q

1
 e q

2
 são as ordens de diversidade reais (JOST 2007; CHAO et al. 

2014) podendo, então, ser comparadas entre as estruturas. 

Serão observadas também as características ambientais a cada trecho de 5 m: a) 

Heterogeneidade – Tipo de substrato (estimando visualmente a % de rocha, % de areia; % de 

cascalho); b) Complexidade (contagem do: número de blocos pequenos, medianos e grandes 

e estimativa visual da rugosidade (1 a 4, sendo 1 o terreno liso e 4 o mais rugoso e alto 

possível); c) inclinação do terreno (em escala visual: 0º - 30º , 30º - 60º , 60º - 90º ) 

(FÉLIX-HACKRADT et al. 2014); d) profundidade e temperatura da água. e) Cobertura 

bentônica (fotoquadrados em dois pontos dentro do raio do censo visual para serem 

analisados em porcentagem a posteriori pelo software CPCe). 

O mapa bionômico será elaborado através do software QGis, com uso shapefile de 

mapeamento disponibilizado de estudos anteriores, considerando as principais unidades de 

paisagem consideradas no presente estudo e métricas de padrões espaciais modelo 

patch-mosaic, tais como porcentagem de cobertura de cada tipo de habitat,  tamanho de cada 

mancha, número de manchas por unidade de paisagem, distância entre habitat adjacentes, 

características dos habtats (rugosidade, cobertura bentônica) e heterogeneidade em área 

marinha protegida e desprotegida.  



 
Figura 3 Esquema do desenho amostral para obtenção dos dados durante a atividade de censo visual subaquático (CVS). 

Será feito 6 pontos por setor, 6 setores por estrutura, que serão 6 estruturas para AMP e 3 estruturas para áreas desprotegidas.  

 

Telemetria (2) - Para avaliar a área de vida será utilizado a técnica de telemetria proposta por 

HACKRADT (2012). Essa abordagem prover uma estimativa robusta de movimentação dos 

indivíduos e o tamanho das áreas de alcance (MARSHEL et al., 2011). Malhas composta por 

16 receptores, modelo VR2W, serão dispostos no Parque Nacional Marinho para 

monitoramento das marcas acústicas para telemetria acústica passiva e hidrofones móveis 

(VR100) para telemetria acústica ativa. A partir dos resultados de censo visual, espécies que 

utilizam os habitats de diferentes formas serão selecionadas para o estudo da área de vida.  

Assim, para cada espécie serão capturados 30 indivíduos usando armadilhas de pesca 

artesanal em profundidades entre 10 e 30 m, que serão instaladas manualmente através 

mergulho e colocadas perto de tocas e fendas onde as espécies-alvo são comumente 

encontradas. Após a captura, os animais serão conduzidos a um tanque cheio de água do mar 

no barco e medidos em comprimento total (em centímetros) e ponderados (em gramas) e, em 

seguida, uma marca externa (dard tag) será inserida para permitir uma identificação mais 

detalhada debaixo d'água e em caso de recaptura (HACKRADT 2012, DI FRANCO et al 

2018).  

Após a marcação, será realizada uma pequena incisão de 10 a 20 mm de comprimento 

entre as barbatanas peitorais para inserir o transmissor (modelo V9P ou V13P, VEMCO Inc., 

dependendo do tamanho do animal) na cavidade abdominal e por fim será utilizada cola 

cirúrgica para fechar a incisão. Para prevenir infecções, será aplicada uma camada externa de 

anti-séptico e também uma camada de curativo em spray para evitar o contato direto da ferida 

com a água do mar ou com o fundo. 

Isótopos estáveis (3) – A análise de isótopos estáveis é baseada na proporção dos carbono 12 

e carbono 13 na composição dos tecidos.ão atômica dos tecidos. Essa composição pode 



variar de acordo com o tipo de tecido, pois a taxa de renovação celular oferece informações 

de incorporação distintas quanto ao habito alimentar do indivíduo. Para a análise isotópica 

das espécies de peixes será coletado o tecido. Será analisada a assinatura isotópica no 13/14C 

em massa para avaliar a diversidade e variabilidade de itens alimentares consumidos pelas 

espécies (KELLY et al., 2006; CARABEL et al., 2006). 

 Para a análise isotópica será amostrado um fragmento do tecido muscular branco 

dorsal de 20 indivíduos de cada espécie em diferentes estruturas da paisagem de Abrolhos, 

que serão congeladas, liofilizadas e homogeneizadas. Em seguida, as amostras serão secas e 

moídas, até serem transformadas em pó. As amostras serão pesadas na quantidade adequada 

e transferidas para cápsulas de estanho, onde serão devidamente fechadas e armazenadas em 

estojos Elisa, os quais, serão destinados para as análises (LECEA et al., 2011). A 

determinação dos teores de carbono e nitrogênio serão realizadas no Analisador Elementar 

Flash 2000 (Organicelementalanalyzer – Thermo Scientific) no Laboratório de Física 

Nuclear Aplicada /UFBA. 

Para comparar os valores isotópicos disponível em cada estrutura da paisagem, serão 

coletados os diferentes recursos alimentares de algumas espécies de peixes (a ser definido 

após o censo). A coleta dos itens será efetuada por meio de mergulho autônomo SCUBA, 

onde serão selecionadas 10 unidades de cada item alimentar. Por fim as amostras serão 

armazenadas em gelo e encaminhadas para o Laboratório, onde receberão os tratamentos 

necessários para a realização da análise isotópica. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Censo visual e mapa bionômico (1) – Será feita uma análise estatística de variância 

comparativa entre as estruturas da paisagem marinha estudadas e também entre área marinha 

protegida e área marinha desprotegida no que tange valores de riqueza, abundância, 

biomassa e diversidade verdadeira. Para avaliar a relação das estruturas com as variáveis 

ambientais abiótica e biótica será feita uma análise multivariada canônica e de agrupamento 

para verificar as similaridades de espécies entre essas estruturas. 

 

Telemetria (2) – Para analisar os dados de telemetria acústica serão utilizados métodos de 

polígonos convexos mínimos, que quantifica a extensão do alcance dos animais 

(MARSHELL et al., 2011) e o de distribuições kernel estima a intensidade de uso da área, 

como uma distribuição de frequência relativa bidimensional da localização de um animal ao 

longo do tempo (WORTON 1987). Para comparar a frequência das espécies em cada tipo de 

estrutura que compõem a paisagem será feita uma análise de variância em relação aos dias 

observados. 

 

Isótopos estáveis (3) – Nas análises de isótopos estáveis, a primeira fase constitui em 

analisar separadamente os dados isotópicos de 13C, utilizando uma análise de variância 

(ANOVA) e complementada pelo teste de Tukey, para identificar onde houve diferença. Em 



seguida, os dados serão explorados por uma análise multivariada de componentes principais 

(PCA), onde incluso a taxa de cobertura dos itens alimentar em cada estrutura que compõe a 

paisagem marinha de Abrolhos para inferir a o potencial dessa contribuição para as espécies.  

 

IMPACTOS DO ESTUDO PARA A CONSERVAÇÃO 

 

Estabelecer o padrão de distribuição espacial das espécies associado a diferentes 

estruturas da paisagem pode fornecer uma informação chave para identificar como as 

principais áreas de uso e os recursos alimentares são utilizados pelas espécies de peixes nas 

áreas protegidas e desprotegidas. Espera-se que com os resultados deste trabalho seja 

possível identificar quais estruturas da paisagem que mais contribuem para manutenção e 

conservação da biodiversidade, podendo também subsidiar as decisões de gestões que 

possuem ecossistema e populações similares.  

Essas informações poderão servir também para a gestão do manejo e pesca, pois serão 

dados ecologicamente relevantes para populações de animais, incluindo espécies ameaçadas 

ou em risco de extinção. Parte das espécies de peixes utilizam diferentes espaços da 

paisagem, uma vez que a paisagem marinha envolve mosaicos heterogêneos que incluem 

uma gama de organismos em interação. Dessa forma, esse estudo permitirá demonstrar o uso 

de cada estrutura pelas assembleias de peixes através de funções ecossistêmicas através do 

conceito de paisagem e padrões de distribuição, usando disso para auxiliar na determinação e 

efetividade área marinha protegida. 
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