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INTRODUÇÃO

O guião para a monitoria ecológica fornece orientação sobre a coleta de dados, como introduzir
dados, analisar e interpretar mudanças ecológicas na área de gestão comunitária e nas áreas de
recuperação de recursos(MA + R). O monitoramento ecológico não é apenas crítico para avaliar
tendências na saúde do ecossistema e na pesca costeira, mas também para fornecer dados de
alta qualidade para a tomada de decisões que resultem em uma gestão eficaz e adaptativa.

1. PLANO DE MONITORAMENTO

O plano de monitoramento cuidadosamente projetado garantirá que os dados possam ser
analisados   com poder estatístico suficiente e que os resultados possam informar a gestão. Cada
rede AGC+ARR deve ter um plano de monitoramento que inclua informações sobre onde,
quando e como os levantamentos ecológicos são realizados. Este plano deve incluir o tipo de
habitat marinho a ser pesquisado, número de locais por zona de maneio AGC+ARR locais de
controle, localização dos locais, frequência de amostragem (por exemplo, 5-10 anos) e época do
ano para pesquisa (por exemplo, mês, estação).
Os planos de monitoria  serão revisados   pela equipe global de pesca para sempre para garantir
a consistência com a orientação global. Procure orientação da equipe de Monitoramento e
Avaliação (M&E) de Arlington sobre o plano de amostragem, caso haja necessidade.

1.1. OBJETIVO DE MONITORAMENTO E QUESTÃO DE GERENCIAMENTO

O objetivo do monitoramento para este protocolo é avaliar a eficácia das redes AGC+ARR no
aumento das populações de peixes e na melhoria da saúde do ecossistema. Para avaliar o
impacto dos AGC+ARR, é necessário pesquisar tipos de habitat semelhantes em vários locais de
cada área de gestão comunitária, bem como locais de controle fora do AGC+ARR. A
identificação apropriada dos locais de controle é necessária para apoiar a inferência causal
(Osenberg et al. 2011) e evitar fatores de confusão devido a vieses na colocação não aleatória
de áreas AGC+ARR (Rosenbaum 2010). Locais especiais para gestão (por exemplo, locais de
agregação de desova) também devem ser incluídos no plano de amostragem AGC+ARR quando
apropriado.

1.2. PROJETO DE AMOSTRAGEM

1.2.1. SELEÇÃO DO TIPO DE HABITAT DO RECIFE

Para detectar efetivamente as diferenças entre as reservas (sem zonas de pesca), áreas de
gestão comunitária  (áreas de recuperação de recurso) e áreas desprotegidas (zonas de pesca), é
importante selecionar o mesmo tipo de habitat do recife (por exemplo, forereef, recife de
fragmento, recife de crista) com declive semelhante (por exemplo, parede, declive) e condições
ambientais (por exemplo, exposição de ondas, profundidade) porque diferentes habitats de
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recife suportam diferentes comunidades bentônicas e de peixes, e isso pode criar diferenças
que não estão associadas à gestão.

Os tipos de habitat do mapa são comuns em seu MA-R. Para tomar uma decisão informada

sobre os tipos de habitat, reúna o máximo possível de dados preliminares as AGC+ARR tais
como:

▪ exposição (exposto, semi-exposto, protegido)
▪ tipo de recife de(ou seja, atol, orla, barreira )
▪ inclinações do recife (ou seja, parede, encosta)
▪ habitats não recifais (ou seja, tapetes de ervas marinhas, mangais, zonas

arenosas, etc.).
Dentro de cada tipo de recife e áreas de  gestão comunitária, selecione 1-2 tipos de habitat de
recife que tenham características semelhantes e onde haja recife adequado para permitir que
você replique transectos e locais.
Certifique-se de que o local é seguro para mergulho e não representará um risco de segurança
para os mergulhadores (por exemplo, fortes correntes que dificultam a colocação de fitas de
transectos).

Informações sobre habitats de recife podem ser coletadas analisando imagens de satélite (por
exemplo, Google Earth) ou mapas que mostram o desenvolvimento do recife; tipos de recife
frequentemente estudados encontrados em relatórios e publicações; ou consultas com usuários
locais (por exemplo, operadores de mergulho, pescadores, cientistas) familiarizados com a área.
Cada tipo de habitat potencial do recife deve ser avaliado através de mergulho com snorkel ou
um “Manta Tow'' para verificar se o habitat selecionado funcionará para levantamentos. A
seleção do tipo de habitat do recife deve ser feita durante a viagem de monitoramento;
portanto, nenhuma viagem dedicada é necessária para verificação do habitat do recife.

1.2.2. NÚMERO E LOCALIZAÇÃO DOS LOCAIS

A variação natural entre os locais é particularmente alta nas populações de peixes. Assim, o
tamanho da amostragem e os esforços de pesquisa devem ser suficientes em cada área para
detectar diferenças ecológicas em resposta à gestão, em vez da variação natural. O número e a
localização dos locais de pesquisa no AGC+ARR dependerão de três fatores principais: 1) o
número de tipos de habitat de recife selecionados; 2) o tamanho da área MA + R; e 3) tempo
disponível e recursos necessários para pesquisas.

● As equipes devem monitorar os mesmos locais de amostragem ao longo do tempo.
● Para minimizar a variabilidade como resultado do erro do observador, é recomendado

usar os mesmos observadores ao longo do tempo.
● Se apenas um tipo de habitat de recife é dominante e, portanto, selecionado em uma

área AGC+ARR, então é recomendado pesquisar um mínimo de 2 a 5 locais
representativos em cada zona de manejo (por exemplo, reserva, área de acesso
gerenciado, zona de pesca).

● Se dois ou mais tipos de habitat forem selecionados (por exemplo, recifes dianteiro e
traseiro), então um mínimo de 1 a 3 locais em cada tipo de habitat de recife é
recomendado para monitorar cada área AGC+ARR.
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● Os locais devem ter cobertura de recife adequada para permitir a replicação do número
mínimo de transectos necessários para pesquisas bentônicas (n = 3) e de peixes (n = 5).

● Adicionar mais sites sempre aumentará a capacidade de detectar estatisticamente a
diferença entre as zonas de gerenciamento.

● Uma vez que os levantamentos de peixes requerem a maior área, os locais de
monitoramento precisam de pelo menos 700 m de habitat de recife semelhante (veja a
metodologia abaixo).

● Quando possível, os locais devem ser separados uns dos outros por pelo menos 500 m
para reduzir a autocorrelação espacial.

● Evite levantar locais na borda da reserva onde a pesca pode ocorrer.

1.2.3. LOCAIS DE CONTROLE

Monitoria fora das áreas AGC+ARR com pouco ou nenhuma gestão (por exemplo, áreas de
pesca) podem ser usados   como controles para avaliar as ações de manejo dentro das áreas
AGC+ARR. Idealmente, locais de controle e áreas geridas devem ser monitoradas antes e depois
das intervenções de conservação (por exemplo, criação de AGC+ARR para estabelecer uma linha
de base através da qual possamos avaliar as mudanças ecológicas em resposta às medidas de
gestão.

Os locais de controle devem ser emparelhados com os locais dentro das áreas AGC+ARR com
base em características semelhantes e condições ambientais (por exemplo, Série Emparelhada
Antes-Depois-Controle-Impacto) (Osenberg et al. 2011). Esta abordagem de avaliação de
impacto responderia se as intervenções de conservação (por exemplo, estabelecimento de
reservas, regulamentos de pesca, limitação de acesso) afetam causalmente os resultados
desejados (por exemplo, biomassa de peixes, produção pesqueira, cobertura de coral).

Os locais de controle também podem ser selecionados dentro das áreas AGC+ARR. Áreas de
gestão comunitária, onde existe um plano de gestão, podem ser usadas como locais de
referência para avaliar os resultados das intervenções de gestão dentro das reservas (por
exemplo, sem pesca). Ou seja, quando a seleção de locais de controle fora das áreas AGC+ARR
não é prática, as áreas de gestão comunitária  podem servir como controles para avaliar a
eficácia das reservas onde a pesca não é permitida.

Um grupo de locais de controle pode ser usado como referência para vários locais dentro de
uma área AGC+ARR. Como nas áreas de AGC+ARR, o número de locais de controle deve ser
adequado para garantir poder estatístico.
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1.2.4. REDUZINDO O ESFORÇO DE PESQUISA DEVIDO A RECURSOS LIMITADOS

Se nem todas as áreas e / ou locais AGC+ARR monitorados de anos anteriores puderem ser
pesquisadas em anos subsequentes devido a recursos limitados, o esforço de pesquisa pode ser
reduzido. Isso pode ser alcançado agrupando áreas e / ou locais AGC+ARR com peixes
semelhantes e composição da comunidade bentônica e escolhendo uma área ou local AGC+ARR
representativo dentro do grupo. Uma abordagem multivariada, como uma análise de cluster ou
uma análise de ordenação (por exemplo, dimensionamento multidimensional não métrico) em
dados biológicos pode ser usada para determinar o agrupamento e selecionar pelo menos uma
área AGC+ARR e / ou local em cada grupo identificado. Essa abordagem deve reduzir o esforço
de pesquisa sem comprometer a qualidade dos dados para detectar mudanças em resposta à
gestão.

1.3. LOCAIS ESPECIAIS LOCAIS

únicos dentro de uma área AGC+ARR, como canais, pináculos, pontos e áreas de agregação de
desova de peixes, onde os peixes podem se agregar em altas densidades, podem ser
monitorados para avaliar intervenções de manejo específicas, como proteção temporal ou
permanente contra a pesca. Esses locais podem ter condições ambientais exclusivas, como
fortes correntes e maiores profundidades, e devem ser avaliados separadamente dos locais de
monitoramento padrão.

Como a densidade e a biomassa dos peixes recifais podem apresentar alta variação temporal
natural nesses locais, o levantamento deve ser feito regularmente e por períodos mais longos
(por exemplo, ao longo do ano, por vários anos) para detectar mudanças em resposta ao
manejo. Protocolos de monitoramento específicos devem ser seguidos para monitorar locais de
agregação de desova de peixes (veja aqui).

Os locais de recifes dentro de uma área AGC+ARR que mostram resiliência ao branqueamento
de corais ou são provavelmente refúgios do estresse térmico também devem ser monitorados.
Por exemplo, locais que experimentam altas flutuações de temperatura (por exemplo, lagoas de
recife) podem ter genótipos de coral resilientes a temperaturas elevadas da água. Em contraste,
recifes protegidos de perturbações também podem ser importantes para monitorar. Nesses
locais, os protocolos de monitoramento devem ser modificados para acomodar características
específicas do recife.

1.4. HORÁRIO E FREQUÊNCIA DO MONITORAMENTO

O Recife de coral deve ser feito na mesma época do ano para minimizar a variação temporal
como um fator de confusão. Se possível, o monitoramento deve ser realizado durante o pico de
temperatura da água do mar, conforme previsto para a área. Isso permitiria fazer o
levantamento dos recifes durante o tempo em que provavelmente estarão sob condições de
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maior estresse (por exemplo, branqueamento, maior prevalência de doenças) e, portanto, o
monitoramento pode fornecer uma melhor indicação da saúde do recife.

O monitoramento da linha de base deve ocorrer após os limites do AGC+ARR terem sido
selecionados pela comunidade. Após o AGC+ARR ser estabelecido, o monitoramento ecológico
subsequente deve ser realizado entre 5 e 10 anos após o monitoramento da linha de base. Se
possível, aumente a frequência de monitoramento se houver distúrbios. Por exemplo, se os
eventos de branqueamento em massa do coral ocorreram na área AGC+ARR, o monitoramento
deve ser conduzido após a perturbação para avaliar o potencial de recuperação dos recifes
afetados e o impacto nas comunidades de peixes.

1.5. PLANO DE MONITORAMENTO PARA SEU AGC+ARR
Um breve plano de monitoramento (2-3 páginas) deve ser preparado para cada AGC+ARR e
deve incluir pelo menos:

● O objetivo de monitoramento e métodos de pesquisa (padrão, vídeo)
● Um mapa dos locais e número de locais de levantamento
● Uma tabela com informações do local (nome, tipo de habitat, coordenadas,

profundidade, zona)
● Identificar locais para o padrão e para monitoramento especial
● Descrever como os métodos são modificados para locais especiais.
● Momento do monitoramento, incluindo estação, época do ano e época de dia
● Espécies de peixes alvo de interesse
● Outras informações relevantes que permitem a replicação do levantamento.

1.6. TREINAMENTO DA EQUIPE DE MONITORAMENTO

O protocolo de monitoramento atualizado depende do uso de câmeras GoPro para pesquisar
comunidades bentônicas, eliminando o viés do observador no campo e reduzindo o tempo
debaixo d'água (veja os métodos abaixo). As equipes de monitoramento devem ser treinadas no
uso de câmeras GoPro e aprender as configurações básicas para garantir que os vídeos e / ou
fotografias tenham a mais alta qualidade para análise posterior. O treinamento deve ser feito
antes das pesquisas.

Para protocolos de monitoramento padrão onde a experiência do observador é necessária, a
equipe de monitoramento deve ser adequadamente treinada na identificação de espécies /
gêneros bentônicos e de peixes, estimativa de tamanho de peixes e deve ser capaz de seguir
métodos de monitoramento específicos para levantamentos bentônicos e de peixes.

1.6.1. ESTIMANDO COMPRIMENTOS DE PEIXES DE RECIFE

Para contagens visuais subaquáticas padrão, uma estimativa precisa do tamanho dos peixes é
crítica para estimar a biomassa. É importante que todos os observadores de peixes sejam
adequadamente treinados para estimar com precisão o comprimento dos peixes debaixo
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d'água. O comprimento total (TL) de cada peixe no transecto de pesquisa é estimado
visualmente desde a ponta do focinho até o final da cauda. Os observadores de peixes devem
ser capazes de estimar o comprimento dos peixes com uma precisão de 5 cm. Antes do
monitoramento de campo, os observadores de peixes devem ser treinados acima e abaixo da
água para estimar o tamanho dos peixes usando modelos de peixes de todas as faixas de
tamanho.

1.7. PREPARAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE MONITORAMENTO

A equipe de pesquisa deve se preparar para a expedição de monitoramento usando as
diretrizes abaixo e estar ciente de qualquer atividade ou condições que possam impedir o
sucesso de uma pesquisa.

● Prepare o equipamento de vídeo para pesquisas bentônicas
● Recarregue as baterias
● Pronte as fitas de transecto
● Certifique-se de que as unidades de GPS estejam operacionais
● Certifique-se de que os dispositivos de armazenamento de dados tenham capacidade

suficiente para armazenar novos dados
● Certifique-se de que equipamentos extras estejam disponíveis em caso de perda

acidental.
● Certifique-se de que a logística da viagem (por exemplo, tanques de mergulho,

combustível, autorizações) seja organizada.
● O plano de emergência (incluindo informações sobre a câmara de descompressão mais

próxima) e o equipamento de emergência (por exemplo, kits de oxigênio, kits de
primeiros socorros, dispositivos de comunicação de rádio) devem estar prontamente
disponíveis.

● A equipe de monitoramento deve ser treinada em primeiros socorros, RCP e
administração de oxigênio.

2. MÉTODO DE PESQUISA DE CAMPO

2.1. ENTRADA E ARMAZENAMENTO DE DADOS

As folhas de dados subaquáticos de peixes de recife padrão e monitoramento bentônico devem
ser fotografadas e catalogadas (ou seja, vinculadas à folha de dados) imediatamente após as
pesquisas para estabelecer um registro digital permanente. Os dados e as notas devem ser
inseridos por meio do aplicativo móvel de formulários FastField (também disponível por meio
de um navegador da web) pelos observadores logo após as pesquisas para garantir a precisão e
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minimizar erros (consulte o Apêndice A). Os dados serão automaticamente vinculados a
data.world por meio de formulários FastFields.

Para monitoramento de vídeo bentônico, os arquivos de vídeo devem ser claramente
identificados com um código de nome padronizado. Cada nome de arquivo deve incluir o tipo
de vídeo (por exemplo, bentônico), código do país, nome / código do local, tipo de habitat, ano
do levantamento e número do transecto seguindo este formato: “B_
INDO_Takabon_Fringing_2017_01”; onde B é para vídeos bentônicos, INDO é Indonésia,
Takabon é o nome do site, Fringing é recife de franja, 2017 é o ano da pesquisa e 01 é o
transecto nº 1. Todos os arquivos de vídeo devem ser organizados por pastas para cada local e
ano da pesquisa e backup em um disco rígido externo ou em um repositório online seguro.

2.2. AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE DE PEIXES DE RECIFE

O censo visual subaquático (UVC) é o método mais comumente usado para monitorar peixes de
recife e usado em esforços de monitoramento anteriores do Fish Forever. Este método é eficaz,
confiável e replicável, e fornece alto grau de precisão para as espécies de peixes mais
importantes (por exemplo, espécies-alvo, herbívoros). No entanto, este método requer um
tempo considerável no campo, requer alto grau ou treinamento e pode sofrer de viés do
observador.

Para aumentar a eficácia do monitoramento, estamos desenvolvendo um software que pode
identificar, contar, medir e estimar a biomassa de peixes a partir de vídeos estéreo usando
câmeras GoPro. Este novo método será semiautomático e, portanto, substancialmente mais
rápido debaixo d'água, não exigirá treinamento extensivo e eliminará o viés do observador
(Koenig & Stallings 2015; Wilson et al. 2018). O software deve estar pronto para uso em dois
anos.
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2.2.1. TRANSECTOS PARA PEIXES DE RECIFE

Recife será pesquisado   usando cinco faixas transectos de faixa de 50 m por local. Em cada local,
dois observadores de peixes farão o levantamento dos peixes de recife que nadam ao longo do
transecto colocado em  paralelo à formação do recife (crest, slope, or spur-and-groove). Cada
observador contará e estimará o tamanho individual dos peixes (TL em cm) das espécies de
peixes alvo (consulte o Apêndice 2) usando diferentes larguras de transectos para registrar
diferentes grupos de tamanhos de peixes como segue:

1. Observador 1 identificará, contará e estimará o tamanho de pequenos - peixes com a
média (10-35 cm TL) das espécies-alvo usando um transecto de cinta de 50 m de
comprimento e 5 m de largura para um total de 250 m2 de área pesquisada. O tamanho
dos peixes deve ser estimado em 5 cm mais próximos.

2. O observador 2 nadará atrás e acima do observador 1 e identificará, contará e estimará
o tamanho dos peixes com (> 35 cm TL) usando um transecto de cinta de 50 m de
comprimento e 20 m de largura para um total de uma 1000 m2 área pesquisada de. O
tamanho dos peixes deve ser estimado em 5 cm mais próximos.

3. Os observadores devem estimar com precisão a largura de cada transecto. Os peixes
fora de cada faixa de largura não devem ser contados. Durante o monitoramento, é
importante minimizar os distúrbios das comunidades de peixes, que possam alterar seu
comportamento natural. Se os observadores encontrarem um grande cardume de peixes
durante os levantamentos, o número de indivíduos e o tamanho médio devem ser
estimados. O observador 1 pode contar os peixes enquanto desce o transecto.
Alternativamente, um terceiro mergulhador deve rolar e coletar os transectos após os
levantamentos bentônicos serem feitos.

4. Os peixes devem ser identificados até o nível de espécie, quando possível. Os dados
serão registrados em planilhas subaquáticas e transferidos para formulários FastField.
Para cada região / país do Fish Forever, uma lista recomendada de espécies de peixes
para monitorar, incluindo espécies locais comuns, espécies pesqueiras importantes,
espécies ecologicamente importantes e herbívoros estão incluídos no Apêndice 2.

Para obter mais detalhes sobre o método de transecto da cintura, consulte o monitoramento
padrão protocolo para avaliar áreas marinhas protegidas (Ahmadia et al. 2013, seção 5.2.1).

2.2.2. LOCAIS ESPECIAIS PARA PESQUISAS DE PEIXES

Ver Ahmadia et al. (2013), seção 5.2.3 para protocolo de monitoramento em locais especiais,
como pontos, pináculos, canais e locais de agregação de desova de peixes.
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2.3. AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE BENTÔNICA DE RECIFE

Os métodos de transecto de ponto-interceptação (PIT) e de vídeo transecto são comumente
usados   para medir a cobertura de diferentes táxons em comunidades bentônicas de recife. O
método PIT é relativamente rápido, eficiente e fornece estimativas precisas das categorias de
cobertura bentônica se réplicas suficientes forem usadas; no entanto, ele requer treinamento
extensivo e tempo debaixo d'água (Hill & Wilkinson 2004). O método de transecto de vídeo é
mais rápido, mais eficiente, fornece estimativas mais precisas das categorias de cobertura
bentônica, não requer treinamento extensivo, fornece um registro visualmente permanente do
levantamento e requer menos tempo de campo. Os métodos de transecto de vídeo e PIT são
geralmente comparáveis, com os transectos de vídeo fornecendo uma representação menos
tendenciosa da cobertura bentônica (Lam et al. 2006).

2.3.1. TRANSECTOS DE VÍDEO BENTÔNICOS

As equipes de monitoramento do Fish Forever usarão transectos de vídeo para pesquisar as
comunidades bentônicas, quando possível. Esta metodologia irá melhorar a eficiência do
monitoramento dos levantamentos bentônicos, acelerar o processo de análise de dados e
fornecer um registro permanente das comunidades bentônicas. Abaixo está o protocolo para
transecto de vídeo bentônico e uma breve descrição do método de transecto de
ponto-interceptação.

1. Os observadores bentônicos usarão uma câmera GoPro (HERO 4 ou superior) montada
em uma alça de mão flutuante para fazer transectos de vídeo de comunidades
bentônicas (Fig. 1). Um filtro laranja deve ser usado se as pesquisas forem feitas abaixo
de 10 m de profundidade. A câmera GoPro deve ter um guião (ou seja, haste / fio de
metal de 2,5 pés de comprimento conectado à montagem) perpendicular à lente com
pequena escala na extremidade que será usada para manter a mesma distância do
substrato durante a gravação de um vídeo . É crucial manter a mesma distância da
câmera ao substrato em todos os vídeos, pois isso afetará a escala da análise.

2. Para garantir capacidade de armazenamento suficiente para inspecionar um local inteiro,
o cartão de memória da câmera deve ter pelo menos 32 GB de capacidade. A câmera
deve ser configurada no modo de vídeo usando a resolução máxima possível (pelo
menos 1080p60). Certifique-se de que o invólucro subaquático padrão tenha uma
profundidade de pelo menos 30 m.

3. Usando o transecto de peixes como guia, faça um vídeo mantendo a câmera paralela ao
substrato e garantindo que a mesma distância seja mantida com o auxílio da guia de
arame. Os observadores farão vídeos bentônicos ao longo de três transectos de 50 m
(um vídeo por transecto). Certifique-se de que cada vídeo comece com um quadro com
informações sobre o país, nome do local, data da pesquisa e número do transecto.
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4. Os vídeos bentônicos do recife para cada site serão analisados   usando a plataforma de
software baseada na web de código aberto, disponível CoralNETgratuitamente. Para
cada transecto de vídeo bentônico, cerca de 100 imagens estáticas não sobrepostas
(quadros) serão extraídas e uma abordagem de contagem de pontos aleatórios (10 a 20
pontos) será usada para anotar as categorias bentônicas. CoralNet é um repositório para
análise de imagens bentônicas que implementa algoritmos de visão computacional para
permitir a anotação completa e semiautomática de categorias bentônicas. O software
também pode servir como uma plataforma de colaboração. Um guia detalhado de como
usar CoralNET para processamento de vídeos bentônicos pode ser encontrado aqui.

5. Os corais devem ser identificados no nível de taxonomia mais baixo possível (gêneros ou
espécies), bem como a forma de vida geral (por exemplo, placa), tamanho da colônia de
coral e prevalência de doença (apenas para colônias> 10 cm). Finalmente, registre as
espécies de invertebrados comercialmente e ecologicamente importantes (por exemplo,
pepino do mar, mariscos, lagosta, conchas do trochus, ouriço do mar negro) dentro das

molduras. As saídas do CoralNet serão
transferidas para os formulários FastField.

Figura 1. Câmera GoPro Hero 4, alça flutuante e
filtro laranja usado para monitoramento de vídeo
bentônico. Adicione uma guia de fio de metal
resistente (2,5 m de comprimento) perpendicular
ao campo de visão da câmera. O fio-guia deve ter
uma escala de 1 polegada no final para
referência. O fio-guia pode ser montado entre a
base da câmera e o suporte. Montado
corretamente, este guia garantirá que a mesma
distância do substrato seja mantida enquanto o
vídeo bentônico é gravado.

2.3.2. MÉTODO DE TRANSECTO PONTO-INTERSECÇÃO

Quando as comunidades bentônicas não podem ser pesquisadas por vídeo, o método padrão
de transecto ponto-intersecção será usado.
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1. Levantamento das comunidades bênticas ao longo de três transectos de 50 m
implantados pela equipe de peixes. As categorias bentônicas serão registradas
imediatamente abaixo da fita em intervalos de 0,5 m ao longo do transecto, começando
na marca de 0,5 me terminando em 50 m (100 pontos por transecto x 3 transectos =
total de 300 pontos por local).

2. Os corais devem ser identificados com precisão ao nível de taxonomia mais baixo
possível (gêneros ou espécies), bem como a forma de vida geral (por exemplo, placa).

3. Quando possível, em cada transecto, registre os gêneros / formas de vida dos corais, o
tamanho das colônias de corais e a prevalência de doenças (apenas para colônias> 10
cm dentro de uma faixa de 1 x 20 m de largura). Finalmente, registre espécies de
invertebrados comercial e ecologicamente importantes (por exemplo, pepino-do-mar,
amêijoas, lagosta, conchas trochus, ouriço-do-mar negro) em uma faixa de 1 m de
largura ao longo de transectos.

4. Os dados serão registrados em planilhas subaquáticas e transferidos para formulários
FastField.

Para obter mais detalhes sobre o método PIT, consulte Ahmadia et al. (2013) seção 5.2.

2.4. AVALIAÇÃO DO ECOSSISTEMA DE ERVAS MARINHAS

Os tapetes de marinhas adjacentes às áreas de recifes de coral dentro das redes AGC+ARR
devem ser monitorados quando possível. Ecossistemas de ervas marinhas fornecem refúgio,
forragem, berçário e importante habitat de desova para uma ampla diversidade de peixes e
crustáceos que também habitam recifes de coral. Para avaliação de ervas marinhas, usaremos o
método quadrat.

2.4.1. MÉTODO QUADRAT PARA AVALIAÇÃO DE ERVAS MARINHAS

1. Identifique áreas com desenvolvimento considerável de ervas marinhas com uma área
mínima de aproximadamente 1000 m2 (50 mx 20 m) por local. Posicione pelo menos 3
transectos (30 - 50 m de comprimento) perpendiculares à linha da costa na ou perto da
borda dos prados de ervas marinhas. Os transectos devem ser separados por pelo menos
10-20 metros.

2. Os transectos serão usados   como guia para os quadrantes. Em cada transecto, coloque pelo
menos 10 quadrados em intervalos de 3 a 5 m, dependendo da extensão dos prados de
ervas marinhas. Por exemplo, se o prado de ervas marinhas se estende por <50 m de
comprimento, use um transecto de 30 m colocando pelo menos 10 quadrados em um
intervalo de 3 m. A primeira quadratura deve ser posicionada na marca de 0 m no transecto.
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3. Em cada área, identifique e registre todas as espécies de ervas marinhas e estime a
percentagem de cobertura relativa. Além disso, identifique, registre e estime a percentagem
de cobertura para organismos bentônicos que não sejam ervas marinhas (por exemplo,
macroalgas, ouriços-do-mar, estrelas do mar).

Assegure a consistência na estimativa da percentagem de cobertura com a ajuda da grade
quadrat. Cada observador deve ser treinado para estimar a porcentagem de cobertura com pelo
menos 10% de precisão em cada quadrante.

2.4.2. MÉTODO DE FOTOS QUADRADAS PARA AVALIAÇÃO DE ERVAS MARINHAS

Para avaliar os tapetes de ervas marinhas usando fotos quadradas, siga o mesmo método
padrão para avaliação de ervas marinhas. Usando a câmera GoPro no modo de foto (com a
resolução mais alta), tire uma foto de cada quadrante ao longo da linha de transecto mantendo
a lente da câmera paralela ao substrato. Certifique-se de que todo o quadrat se encaixe
perfeitamente em todo o campo de visão da câmera. Tire pelo menos 10 fotos quadradas por
transecto. Posicione os quadrantes de acordo. Ou seja, 10 fotogramas em um transecto de 50 m
de comprimento devem ser separados por 5 m.

Garanta que os quadrantes das fotos sejam facilmente identificáveis   dentro de cada transecto.
Isso pode ser feito tirando uma foto da lousa com informações sobre o local da pesquisa e o
número do transecto (por exemplo, nome do local, data, topógrafo, número do transecto). Siga
o guia sobre entrada e armazenamento de dados para rotular cada arquivo de foto para análise
posterior.

2.5. AVALIAÇÃO DE MANGAL

As florestas de mangal dentro das  AGC+ARR ou nas áreas adjacentes também devem ser
avaliadas quando possível. Semelhante aos tapetes de ervas marinhas, os ecossistemas de
mangal  fornecem refúgio, forragem e habitat de viveiro importante para uma grande variedade
de peixes e invertebrados, desempenhando um papel importante na produção pesqueira e no
sustento da comunidade.

Para avaliação inicial de mangal, usaremos transectos e quadrantes para identificar espécies de
mangal e estimar a porcentagem de cobertura de copa, altura média das árvores, número de
regeneração por metro quadrado (densidade de mudas e mudas) e saúde geral do ecossistema
(mangais vivos e mortos) .
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2.5.1. MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DE MANGUE AS AVALIAÇÕES DE

Avaliação de mangal requer transectos mais longos e quadrantes maiores. As linhas de
transectos podem ir de 50 a 100 metros dependendo da extensão do habitat do mangal (Deguit
et al. 2004). Quadrats para mangais devem cobrir 100 m2, então cada quadrado terá 10 mx 10
m.

1. Posicione pelo menos três transectos de 50 m de comprimento perpendiculares à linha da
costa separados por pelo menos 10-20 m entre si.

2. Ao longo de cada transecto estabeleça cinco quadrantes (10 mx 10 m) próximos a cada um.
Na avaliação de mangais não há intervalo entre quadrantes.

3. Em cada quadrante de 10 mx 10 m, estabeleça 3 quadrantes menores de 1x1 m como
parcelas de regeneração igualmente distribuídas e perpendiculares ao transecto.

4. Identifique, conte e registre todas as espécies de árvores de mangal adultas e estime a altura
e o diâmetro da copa das árvores adultas por espécie na área de 10 m x 10 m. Um braço
pré-calibrado pode ser preparado para estimar a altura.

5. Identifique, conte e registre todas as mudas e mudas por espécie de mangal nas áreas
menores de 1 mx 1 m (Deguit et al. 2004) (Veja a Tabela 1 para a classificação dos tamanhos
das árvores de mangue)

6. Meça a circunferência dos vapores das árvores a 1,3 m acima do solo (Circunferência na
altura do peito).

7. Finalmente, identifique e descreva qualquer distúrbio natural ou relacionado ao homem.

Observe que quando o primeiro transecto do mangal é posicionado, os quadrantes devem ser
estabelecidos e os levantamentos devem seguir.

Tabela 1. Classificação do tamanho das árvores de mangal com base em inglês et al. (1997).

Classificação Circunferência (cm) Diâmetro (cm) Altura (cm)
Árvores > 12,5 > 4 -
Mudas <12,5 <4 > 1
Mudas - - <1
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3. ANÁLISE DE DADOS, INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A plataforma de armazenamento de dados do Fish Forever, Data.World, e painéis de dados
associados permitem visualizações de dados automatizadas e em tempo real que podem ser
usadas para comunicar os resultados às partes interessadas. As análises de dados padrão
destinadas a detectar diferenças e tendências entre as zonas de gerenciamento serão feitas
automaticamente por meio de um painel amigável. As equipes de país não serão obrigadas a
realizar análises para relatórios globais. No entanto, a análise de dados básicos e orientação de
interpretação apresentadas abaixo podem ser usadas pelas equipes de país para explorar,
resumir e apresentar os dados.

3.1. VARIÁVEIS   DE INTERESSE PARA ANÁLISES

Existem duas variáveis   principais de interesse para análises de dados: variáveis   explicativas (por
exemplo, regimes de manejo) e variáveis   de resposta (por exemplo, biomassa de peixes,
cobertura bentônica).

3.1.1. VARIÁVEIS   EXPLICATIVAS OU INDEPENDENTES AS VARIÁVEIS

explicativas são independentes e podem influenciar as variáveis   de resposta. Por exemplo,
regimes de gestão (reserva, acesso gerenciado, acesso aberto), tempo de gestão (anos de
proteção), tipo de habitat do recife, profundidade, exposição às ondas e rugosidade do recife
são variáveis   explicativas que influenciam a estrutura das comunidades bentônicas e de peixes.
Algumas variáveis   explicativas podem mudar com o tempo e devem ser cuidadosamente
incluídas nas análises (por exemplo, anos de proteção).

3.1.2. VARIÁVEIS   EXPLICATIVAS

Variáveis explicativas (por exemplo, biomassa de peixes, cobertura de coral, densidade de
recrutas de coral) são aquelas que estamos interessados   em medir e podem responder ao
manejo. Essas variáveis   podem ser analisadas individualmente (por exemplo, espécies de coral e
peixes) ou combinadas em categorias lógicas gerais (por exemplo, guilda trófica para peixes;
substrato disponível para recrutamento de corais). Por exemplo, peixes podem ser agrupados
taxonomicamente (por família), ecológicamente (piscívoros, invertívoros, herbívoros, etc.) ou
funcionalmente (características de herbivoría). Mudanças significativas nas variáveis   de resposta
podem indicar mudanças na estrutura do recife, saúde do recife e função do ecossistema em
resposta às intervenções de manejo (por exemplo, redução da pesca) e / ou perturbação (por
exemplo, eventos de aquecimento).

3.1.3. ANALISANDO VARIÁVEIS

Para determinar a eficácia dos regimes de gestão , as variáveis   de resposta devem ser avaliadas
antes e depois das zonas de manejo serem estabelecidas e comparadas com as variáveis

17



  exploratórias. As comparações das variáveis   de produção entre os regimes de gestão (por
exemplo, dentro e fora das reservas marinhas) fornecem um instantâneo do status das variáveis
  de resposta. Idealmente, os locais deveriam ter sido monitorados antes que o acesso
gerenciado e as reservas fossem estabelecidas e, portanto, esses dados poderiam ser usados
  como linhas de base para avaliar os regimes de manejo e determinar tendências nas variáveis
  de resposta. Frequentemente, esse não é o caso e as primeiras pesquisas costumam ser
utilizadas como referência para avaliar o manejo.

3.2. ANÁLISE DE DADOS

3.2.1. PROCESSAMENTO DE DADOS

Dados devem ter controle de qualidade e ser organizados para processamento na escala
espacial e temporal relevante. A densidade e biomassa por espécies de peixes (ou família) e a
cobertura percentual para categorias bentônicas devem ser calculadas no nível do transecto.

A densidade e biomassa dos peixes para o monitoramento de transecto da faixa padrão
devem ser calculadas no nível da unidade de amostragem (transecto da faixa) para cada local
pesquisado. A densidade e a biomassa são geralmente expressas por hectare e devem ser
cuidadosamente calculadas com base na área pesquisada, que varia com base no tamanho dos
peixes (por exemplo, 250 m2 para 10-35 cm TL, ou 1000 m2 para> 35 cm TL). A densidade por
hectare é calculada como:

(número de indivíduos por unidade de amostragem ÷ área da unidade de amostragem em m2) x
10.000 m2 A

biomassa de peixes por espécie deve ser calculada usando relações comprimento-peso
conhecidas para cada uma das espécies de peixes relacionadas usando a fórmula:

W = a TL b

Onde W é o peso dos peixes em gramas (g); TL é o comprimento total em cm; e os parâmetros
a e b são constantes específicas da espécie (Kulbicki et al. 2005). Para muitas espécies, as
relações comprimento-peso são baseadas no comprimento do garfo (FL) para espécies com
caudas bifurcadas, portanto, o TL estimado no campo deve ser convertido para FL para calcular
a biomassa para essas espécies. Geralmente FL é 90% do TL para espécies com caudas
bifurcadas (Kulbicki et al. 2005). Como as categorias de tamanho são usadas, o valor médio
deve ser usado para calcular os comprimentos dos peixes de biomassa para cada categoria de
tamanho (por exemplo, 12,5 cm para a categoria de 10-15 cm). Tal como acontece com a
densidade, a biomassa por hectare é calculada como:

(biomassa por unidade de amostragem ÷ área da unidade de amostragem em m2) x 10.000 m2
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Os dados bentônicos devem ser representados como porcentagem de cobertura por categoria
para cada transecto (de PIT ou transecto de vídeo). A cobertura percentual é calculada como:

(número de pontos na categoria ÷ número total de pontos no transecto) x 100

Para cada variável de resposta, a média (± erro padrão) ou mediana (± quartis) deve ser
calculada por local usando cinco transecto como réplicas para peixes e três transectos / réplicas
de vídeo para dados bentônicos.

3.2.2. ANÁLISES ESTATÍSTICAS

Para avaliar os padrões nos dados observados, qualquer relação significativa entre as variáveis
  explicativas e de resposta e, por fim, avaliar o desempenho do AGC+ARR, análises estatísticas
sólidas são necessárias.

Uma questão chave para responder sobre a eficácia do AGC+ARR é se a biomassa dos peixes
mudou ao longo do tempo em resposta às intervenções de gestão. Uma vez que as variáveis   de
saída também podem variar linearmente e não linearmente em resposta às condições
ambientais, vários cofatores devem ser levados em consideração antes de tirar conclusões
sobre os padrões observados nos dados.

Testes estatísticos contemporâneos, como modelos de efeitos mistos lineares e não lineares
generalizados e abordagens bayesianas, são mais apropriados para analisar esses conjuntos de
dados ecológicos complexos do que análises de variância relativamente mais simples (Zuur et al.
2009). Linguagem e ambiente de código aberto disponíveis gratuitamente para computação
estatística e gráficos, como "R", fornece uma grande variedade de técnicas estatísticas e gráficas
que podem ser usadas para analisar e visualizar efetivamente esses dados e relatar os
resultados (R Core Team 2018).

Uma explicação abrangente dessas abordagens está além do escopo deste protocolo e,
portanto, recomendamos fortemente que o analista estatístico tenha uma compreensão básica
de R e conhecimento de modelagem linear e não linear para dados ecológicos. Alguns livros
fornecem ótimos exemplos e codificação passo a passo sobre como analisar dados ecológicos
usando R (Zuur et al. 2009, 2010).

3.2.3. VISUALIZAÇÃO DE DADOS (GRÁFICOS, TABELAS E MAPAS)

Para os resultados principais, os gráficos são geralmente preferidos nas tabelas, pois são mais
fáceis de interpretar. As tabelas são eficazes para apresentar resultados estatísticos de
modelagem, bem como resumos de dados breves. Os mapas devem mostrar o zoneamento
AGC+ARR, na identificação dos locais de pesquisa ou qualquer camada de fatores ambientais
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(por exemplo, distribuição de manguezais, densidade da população humana, localização das
aldeias) que podem ser usados   como variáveis   explicativas.

Os dados devem ser apresentados claramente e incluir pelo menos uma métrica de tendência
central (por exemplo, média, mediana) e uma métrica de variação (por exemplo, erro padrão,
intervalos de confiança, quartis). Mostrar a variabilidade nos dados é tão importante quanto
mostrar os valores de tendência central. A visualização de dados básicos deve incluir o status e
as tendências dos peixes e comunidades bentônicas nas diferentes zonas de manejo (acesso
gerenciado, reserva) e áreas de acesso aberto ao longo do tempo.

Os dados podem ser apresentados de diferentes maneiras, dependendo da questão de
pesquisa. Por exemplo, usando biomassa de peixes ou média de cobertura bentônica entre
locais para cada zona de manejo por ano (por exemplo, boxplots ou linhas de tendência);
usando dados em nível de site para ajudar a identificar sites que contribuem para tendências
gerais; ou ilustrando mudanças relativas nas variáveis   de resposta em relação às linhas de base.

Abaixo está um exemplo de uma figura recomendada para relatórios usando boxplots e
plotagens de linha de tendência. Os boxplots mostram a mediana e os quartis dos dados e são
preferidos aos gráficos de barra com erros padrão porque fornecem mais informações sobre a
distribuição dos pontos de dados. Os pontos médios podem ser adicionados aos boxplots.
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Figura 2 Cobertura percentual mediana para as principais categorias bentônicas nos locais de
pesca, acesso gerenciado e reservas de 2011 a 2014 para um MA + R hipotético.

A composição da comunidade bêntica em cada zona de manejo e ano pesquisado (Fig. 2). As
principais categorias bentônicas mostram pequenas diferenças entre os anos e as zonas de
manejo. Com o tempo, podemos esperar que a cobertura de corais vivos aumente nas reservas.
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Figura 3. Biomassa mediana de peixes de diferentes grupos tróficos dentro de locais de pesca,
acesso gerenciado e reservas de 2011 a 2014 para um hipotético MA + R.

A biomassa de grupos tróficos de peixes varia entre anos e zonas de manejo, mas não há um
padrão claro mostrando aumento na biomassa de peixes devido ao manejo para qualquer grupo
(Fig. 3). É provável que seja necessário mais tempo para detectar mudanças significativas nas
reservas e áreas de acesso gerenciadas devido à ampla variação na biomassa de peixes. Observe
que os eixos y estão em escalas diferentes.
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Figura 4. Mudanças na porcentagem média de cobertura de coral ao longo do tempo para duas
zonas de gestão e áreas de controle. a) A mudança média para diferentes zonas é relativa a uma
linha de base (primeiro ano de pesquisa). A linha de base é normalizada para zero para
comparações. Cada tendência representa uma área de pesquisa (acesso gerenciado, reserva,
controle). b) Diferença entre zonas de gerenciamento e sites de controle. Figura como em
Ahmadia et al. (2013).

Outra forma de avaliar a eficácia da gestão é avaliando as diferenças (ou seja, tamanhos de
efeito) das variáveis   de resposta entre as zonas de gerenciamento ao longo do tempo em
relação a uma linha de base (Fig. 4). Podemos determinar a diferença entre a linha de base e os
anos pesquisados   seguintes dentro de um regime de gestão (ou seja, tendências de mudança)
(Fig. 4a). Também podemos analisar a diferença nas variáveis   de resposta entre as zonas de
gerenciamento e os locais de controle (isto é, o efeito do gerenciamento) (Fig. 4b). Idealmente,
as mudanças médias são calculadas após a modelagem e contabilização de outras variáveis
  ambientais que afetam as variáveis   de resposta e são independentes do gestão (por exemplo,
profundidade, tipo de habitat, rugosidade do recife, etc.).

Para calcular a diferença nas variáveis   de resposta (por exemplo, biomassa de peixes ou
cobertura bentônica) entre as linhas de base (ano 0) e os anos de monitoramento subsequentes
e zonas de manejo, podemos usar a seguinte fórmula (Fig. 4b). Aqui usamos a cobertura de
coral duro (HC) como exemplo:

(reserva Linha de base de Ave. HC - Reserva HC Ave. ano x ) - (controle de Linha de base de Ave. HC -controle de
Ave. HC Ano dex )

23



Um valor positivo pode indicar que coral duro a cobertura aumentou devido ao manejo na
reserva, especialmente quando as condições fora da AGC+ARR apresentam valores negativos.
Da mesma forma, os sites de acesso gerenciado podem ser comparados aos sites de controle.
Quando os sites de controle não estão disponíveis, a comparação pode ser feita entre os sites
de reserva e de acesso gerenciado. No entanto, não podemos tirar conclusões definitivas da
eficácia do manejo sem locais de controle.

3.2.4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Para determinar se as mudanças na composição do recife (bentônica e / ou peixes) respondem
às intervenções de manejo, os dados de campo devem ser analisados   e interpretados
cuidadosamente, considerando vários fatores externos que são independentes do manejo. As
variações naturais na estrutura da comunidade do recife e na composição das espécies em
escalas espaciais pequenas e grandes (metros a quilômetros) e escalas temporais (dias, meses,
estações ou anos) devem ser consideradas. Variáveis   ambientais e humanas, como
complexidade de recife, impactos de tempestades, eventos de aquecimento, desenvolvimento
costeiro, poluição e outros distúrbios, devem ser considerados para explicar os padrões nas
variáveis   de resposta.

As mudanças observadas podem ser impulsionadas por intervenções de manejo e um conjunto
complexo de variações naturais, condições ambientais e impactos humanos relacionados. A
contribuição da intervenção de gestão das mudanças observadas nas variáveis   de resposta deve
ser estimada quando possível. É importante identificar quaisquer eventos importantes entre as
pesquisas (por exemplo, tempestades, eventos de branqueamento, surtos de doenças) que
possam influenciar os resultados. Depois que fatores externos, além do manejo, são
considerados, existem vários padrões na composição e estrutura da comunidade bentônica e de
peixes que devem ser considerados na interpretação dos dados.

Mudanças na comunidade bentônica

Os dados bentônicos são geralmente relatados como composição percentual cobrindo o
substrato do recife. O aumento da cobertura de certas categorias bentônicas pode indicar
mudanças positivas e negativas na condição do recife:Cobertura

Uma mudança positiva nas comunidades bentônicas está associada a um aumento em:

● percentual de categorias de coral duro e diversidade funcional, como formas de vida de
coral que fornecem estrutura e refúgio para peixes

● Presença de ramificações vulneráveis   e espécies de corais tabulares
● Porcentagem de cobertura de substrato adequado para o recrutamento de corais (CCA,

rocha nua)

Uma mudança negativa nas comunidades bentônicas está associada a um aumento em:
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● Macroalgas (incluindo cianobactérias) e esponjas podem indicar perda de herbívoros ou
predadores de esponjas e / ou aumento de nutrientes

● Escombros / substrato móvel podem indicar degradação recente do coral devido a
tempestades, explosivos de pesca, coroa de espinhos, estrela do mar,

● sedimentos nos recifes devido a distúrbios

Mudanças na comunidade de peixes de recife

A história de vida e o comportamento das espécies de peixes podem afetar sua resposta a
intervenções de gestão. As espécies de peixes ocupam um amplo espectro de traços e
comportamentos de história de vida que podem ser geralmente agrupados em duas categorias:

1) corpo pequeno, crescimento rápido, vida curta, tempo curto para a maturidade e
pequena área de vida (por exemplo, muitos peixes cirurgião, peixes papagaio);

2) corpo grande, crescimento lento, vida longa, longa até a maturidade e grande
área de vida (por exemplo, garoupas grandes, macacos, tubarões).

As espécies de peixes da primeira categoria respondem relativamente mais rápido à gestão (3 a
5 anos) do que as espécies da segunda categoria (décadas).

A área de vida afeta diretamente a recuperação dos peixes em resposta à gestão. As espécies de
peixes com áreas de vida relativamente grandes que vão além do acesso gerenciado + limites da
reserva serão vulneráveis   à pesca fora dessas áreas e a recuperação pode ser lenta. Em
contraste, espécies com áreas de vida pequenas que são menos propensas à excursão fora das
zonas gerenciadas têm um potencial de recuperação melhor e mais rápido. Assim, as espécies
de peixes com áreas de vida díspares respondem diferentemente ao tamanho do acesso
gerenciado + áreas de reserva e ao tempo desde a implementação. É importante considerar isso
ao avaliar a eficácia do MA + R.

O comportamento e outras características da história de vida também influenciam nossa
capacidade de detectar mudanças em resposta ao manejo. Os dados populacionais de espécies
de peixes sedentários e solitários que são relativamente fáceis de contar são geralmente mais
precisos e menos variáveis   do que os dados populacionais de espécies mais móveis e escolares.
As espécies noturnas e crípticas são geralmente subnotificadas, uma vez que os protocolos de
monitoramento não são projetados para examiná-los com precisão. Mudanças em espécies
raras e de baixa abundância também são difíceis de detectar com este protocolo de
monitoramento.

Comunidades bentônicas e de peixes comunidades
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Finalmente, as bentônicas e de peixes estão intimamente interligadas e as mudanças em um
grupo podem estar relacionadas às mudanças no outro. Uma compreensão clara dos
mecanismos causais que impulsionam mudanças positivas e negativas em peixes e
comunidades bentônicas dentro de áreas de acesso + reserva gerenciadas pode informar
melhor as decisões de manejo para recifes de coral.

3.3. RELATÓRIOS E COMUNICAÇÃO

Os resultados das pesquisas de campo devem ser comunicados claramente aos membros das
áreas de acesso gerenciado + reserva, gerentes de AGC+ARR e partes interessadas. Isso requer a
adaptação dos relatórios para diferentes públicos com diferentes níveis de especialização.

3.3.1. RELATÓRIO DE CAMPO

As equipes de campo devem preparar um breve relatório de campo da pesquisa para a equipe
de monitoramento e avaliação, gestores e partes interessadas. Informações sobre locais
pesquisados, número de locais, eventos incomuns (por exemplo, grandes eventos de
branqueamento, surtos de coroa de espinhos, doenças, pesca destrutiva ou ilegal) e
avistamentos incomuns (tubarões, garoupas) devem ser incluídos.

3.3.2. RELATÓRIO TÉCNICO DAS EQUIPAS DE CAMPO

Devem preparar um relatório técnico resumindo todos os dados coletados durante a pesquisa
para a equipe de monitoramento e avaliação (+ gerentes e partes interessadas) dentro de três
meses após o monitoramento ser concluído. Este relatório técnico também deve incluir dados
de pesquisas anteriores para mostrar tendências potenciais ao longo do tempo dentro das
zonas de manejo e diferenças potenciais entre as zonas. O relatório deve incluir um sumário
executivo, mapas com locais pesquisados, gráficos e tabelas resumindo os principais resultados,
conclusões e recomendações para monitoramento futuro. Esses relatórios técnicos devem ser
concisos e bem elaborados.

3.3.3. RELATÓRIOS PARA GOVERNOS, GESTORES, COMUNIDADE, PARTES INTERESSADAS, DOADORES

Os relatórios para governos locais, gestores, membros da comunidade, partes interessadas e
doadores devem ser orientados visualmente. Esses relatórios devem resumir os principais
resultados, conclusões e recomendações e apresentá-los por meio de mídia adequada (por
exemplo, apresentações, pôsteres, curtas-metragens, infográficos) usando fotos, mapas e
visualizações convincentes. AGC+ARR são geridas espacialmente por meio de zoneamento,
onde regulamentos, fiscalização, são estabelecidos de forma diferenciada. Assim, os dados
ecológicos devem ser apresentados de forma que o público-alvo possa visualizar e compreender
facilmente os resultados e as intervenções de manejo associadas.
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APÊNDICE A
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1. BAIXE E INSTALE

Se você ainda não fez, baixe e instale o FastField
Forms na Play Store: Faça

2. LOGIN

Abra o aplicativo e faça login usando as
credenciais fornecidas.

Selecione a opção para Salvar credenciais de
login.

Se o local de coleta de dados não tiver
acesso à Internet, selecione Trabalhar
Offline; caso contrário, deixe-o desmarcado.

Depois de fazer o login, você verá a seguinte
tela:
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3. DEFINIR CONFIGURAÇÕES

Antes de começar, selecione Configurações e
certifique-se de que Sincronizar
automaticamente os formulários esteja em Sim:

4. SELECIONE O FORMULÁRIO

Selecione a Pesquisa Coral no menu
Formulários:

Isso irá carregar o formulário 'Dados do site' :

Depois de ter preenchido as informações do
local, selecione 'Adicionar transectos de coral':

5. INSIRA DADOS DE TRANSECTO

Insira os dados de transecto para o número de
transecto mostrado (os números de transecto
são incrementados automaticamente
começando no transecto nº 1):

Em seguida, continue o formulário adicionando
dados de coral para esse transecto selecionando
o nome da família no menu suspenso e
inserindo a contagem total vista no transecto.

Selecione o botão para continuar adicionando
corais até que o transecto esteja completo:
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Para iniciar um novo transecto, selecione o
botão '+' no canto superior direito da forma do
transecto:

O número do transecto irá aumentar
automaticamente para o próximo número e os
campos serão preenchido automaticamente
com base na seção anterior:

6. REVISÃO

Quando tiver concluído todas as seções
transversais, você pode revisar todas as suas
entradas antes de enviar, selecionando a seta
'voltar' no canto superior esquerdo do
formulário de seção transversal:

Você verá uma lista de todas as transecções
ordenadas numericamente:
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selecione uma seção transversal para editar ou
pressione e segure para excluir. Se você estiver
satisfeito com todas as suas inscrições,
selecione a seta 'voltar' novamente para
retornar ao formulário do Site.

7. ENVIO

Para enviar todo o formulário, selecione a marca
de seleção no canto superior direito do
formulário principal do Site:

Confirme o envio e inicie um novo formulário
para o próximo site.
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