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Rare

Rare é a organização líder na promoção de mudanças de comportamentos para a conservação da

biodiversidade marinha e costeira. A Rare é especializada na identificação de soluções locais

comprovadas e viáveis. Trabalha com parceiros e comunidades locais para que as soluções sejam

efectivamente apropriadas e implementadas a uma escala regional e nacional.

Pesca Para Sempre

Pesca para Sempre, também referido em designação inglesa “Fish Forever” é o programa global da Rare

para a área marinha e costeira, que actualmente está sendo implementado em cinco países

(Moçambique, Brasil, Indonésia, Filipinas e Honduras), para revitalizar os habitats marinhos costeiros,

como os recifes de coral, mangais e ervas marinhas, proteger a biodiversidade e garantir a subsistência

dos pescadores, suas famílias e comunidades no geral. O Programa Pesca para Sempre utiliza uma

abordagem inovadora para lidar com a sobrepesca costeira - empoderando as comunidades, através do

acesso controlado nas áreas de pesca, uma forte governança/liderança local e gestão participativa - que

proteja os habitats essenciais para os peixes e promova a gestão responsável das actividades pesqueiras.
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INTRODUÇÃO

A abordagem de projeto de reserva do Fish Forever desenvolve redes de reservas em várias

comunidades que refletem a conectividade ecológica e fornecem as condições ideais para a recuperação

e sustentabilidade das espécies, ao mesmo tempo que fornecem benefícios econômicos e ecológicos em

áreas de pesca adjacentes. Para maximizar os benefícios ecológicos e de pesca, as redes de reserva

protegerão habitats críticos, evitarão ameaças que levam a degradação de habitat, incorporando

conectividade larval e contra os padrões de movimentação de adultos. O envolvimento e o envolvimento

local na seleção e designação dessas áreas são essenciais para seu sucesso a longo prazo. As reservas

estabelecidas e implementadas dentro de comunidades individuais contribuirão para uma rede regional

permitindo que essas áreas protejam e restaurem coletivamente os ecossistemas que são essenciais

para a recuperação da pesca.

Esta abordagem alcançará os seguintes objetivos gerais:

Desenvolver redes de reserva ecologicamente relevantes em uma escala regional para servir
como ferramentas de planejamento para locais Raros
Priorizar locais para implementação do programa que estão bem conectados através da
dispersão de larvas e movimento adulto
Vincular locais raros com outros esforços de planejamento espacial de grande escala
Maximize a captura dentro da área de acesso gerido
Reconstruir ou sustentar populações de peixes visadas por pescadores
Reconstruir ou sustentar populações de peixes herbívoros
Facilitar a resiliência climática
Restaurar ou sustentar a função do ecossistema
Aumentar ou estabilizar a renda dos pescadores
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VISÃO GERAL DO PROCESSO DE DESENHO DE

A abordagem da rede de reserva está centrada em torno de três tópicos principais: 1) seleção de
espécies, 2) população conectividade e 3) colocação de reserva. A imagem abaixo resume as entradas de
dados, processos críticos e saídas principais. A primeira etapa desse processo é se envolver com a
comunidade para identificar as principais espécies ecológicas e comerciais. A rede de reservas será
otimizada para essas espécies. A segunda etapa é identificar áreas ecológicas prioritárias que estão
interconectadas, suportam alta densidade larval e / ou servem como fontes ou sumidouros de larvas. A
terceira etapa mapeará reservas estrategicamente dimensionadas e localizadas no nível do local que
estão conectadas por meio da dispersão de larvas e movimento adulto e equilibrará as metas de
conservação e pesca.
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O PROCESSO DE DESENHO DE RESERVA EM DETALHE

Abaixo está uma visão detalhada do processo de desenho de reserva com foco em mapas de
estratégia ecológica e desenvolvimento e refinamento de opções de limite de reserva.

ZONAS ECOLÓGICAS PRIORITÁRIAS

Regionais O planejamento da rede de reserva em escala regional começa com a identificação de zonas
prioritárias ecológicas que são áreas-chave para conectividade e habitat crítico para as espécies
prioritárias identificadas pelas comunidades. A conectividade ecológica é impulsionada principalmente
pelas correntes oceânicas e pelo comportamento das larvas. A modelagem de dispersão de larvas usa
esses componentes para prever o movimento das larvas marinhas pela paisagem marinha e identificar
os caminhos que ligam as populações adultas. A imagem abaixo ilustra um exemplo de um peixe
conforme se move através do seguinte ciclo de vida:

1) Desova
2) Fertilização do ovo
3) Desenvolvimento larval no oceano aberto por um período de tempo (duração larval pelágica)
4) Assentamento larval em habitats específicos
5) Desenvolvimento juvenil em viveiros ou habitat juvenil
6) Migração para habitat adulto (nem todas as espécies migram para um habitat diferente como

adultos)
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Nosso processo de projeto de reserva modelou o movimento das larvas durante os primeiros quatro
estágios deste ciclo de vida. A identificação de áreas onde as larvas se instalam é fundamental para
projetar uma rede de reserva eficaz. Por meio de modelagem de dispersão de larvas e uma ferramenta
de otimização de localização de reserva desenvolvida pelo projeto Capturing Coral Reef & Related
Ecosystem Services (CCRES), destacamos locais de reserva prioritários que provavelmente suportarão
populações de peixes que se auto-abastece, importam larvas de outras áreas, e exportar larvas para
pesqueiros. Essas áreas servem como um plano mestre para uma região pré definida e podem ser usadas
para priorizar locais para implementação do programa.

A modelagem e a otimização da dispersão larval irão identificar e agrupar áreas-chave conforme
mostrado no estágio de avaliação de conectividade abaixo. Uma vez que os locais e os padrões de
conectividade são determinados, as equipes dos países podem conduzir uma avaliação de viabilidade
para excluir locais onde haja conflito, políticas ou desenvolvimento da comunidade que impeçam a
implementação e adoção de uma rede regional. O mapa de rede regional destacando as zonas ecológicas
prioritárias associadas a comunidades de apoio servirá como um documento de discussão para as
equipes nacionais levarem aos principais tomadores de decisão e obterem compromissos para proteger
essas áreas.
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AMOSTRAS DE ÁREAS ECOLÓGICAS PRIORITÁRIAS
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OPÇÕES DE PROJETO DE REDE DE RESERVA

O último estágio de desenvolvimento de projeto de reserva identifica as opções de limite de reserva que
estão dentro das principais áreas prioritárias e equilibram os objetivos de pesca e conservação. Isso é
feito executando o Marxan, um software de apoio à decisão amplamente utilizado para o planejamento
da conservação, para selecionar áreas que satisfaçam objetivos e metas predeterminados (veja abaixo).
Marxan produz milhares de opções de design em potencial. A modelagem de metapopulação é usada
para escolher as opções marxanas que melhor facilitam a persistência de espécies-chave e maximizam a
produção pesqueira. Os resultados finais fornecerão previsões de recuperação da população dentro da
reserva e capturas nas áreas de pesca. Sugerimos a escolha de 5 opções para discussão com os líderes
comunitários, mas as equipes dos países podem solicitar quantas forem necessárias.
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RESERVAR REDE OBJETIVOS E METAS

Prioridade Objetivo Meta

Fixo Proteger todos os estágios do ciclo de vida
Proteger 20% dos principais habitats
adjacentes (coral, mangue, ervas marinhas)

Fixo Minimizar ameaças externas
Evitar áreas de alta poluição, área de grande
infraestrutura e principais áreas turísticas

Fixo
Proteger desova de chaves áreas para os peixes
que se agregam

Proteja 100% dos locais de agregação de
desova

1
Otimize a conectividade larval para facilitar a
recuperação da população de peixes dentro das
reservas e dentro das áreas de pesca

Priorizar áreas que equilibram a importação
de larvas para áreas de reserva e exportar
para áreas de pesca

2 Maximizar a biodiversidade em reservas
Priorizar áreas com alta diversidade
funcional de peixes e corais

6



AMOSTRA RESULTADOS FINAIS

Frequência da solução Mapa: Sobrepõe todas as opções de projeto de reserva em uma região em um
mapa. Isso destaca áreas que são consistentemente escolhidas como áreas-chave.
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Mapas de solução individual: Cada opção de design de reserva pode ser discutida individualmente. Esses
mapas serão acompanhados por gráficos que mostram as previsões de captura ao longo do tempo.
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Curvas de recuperação: A modelagem populacional resultará em previsões de recuperação da população
de peixes ao longo do tempo, tanto dentro quanto fora das reservas. As curvas de recuperação
representarão o aumento relativo da biomassa ao longo do tempo.
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COLETA DE DADOS

A tabela abaixo detalha os dados necessários para cada etapa do processo de design da reserva. A coleta de dados será um esforço colaborativo
entre as equipes da Rare country, a equipe da Rare Arlington e parceiros externos.

componentes do
projeto

Detalhes dosnecessários racionais Fontes

participativas
Espéciesde importância
comercial e ecológica

Redes de reservas serão desenvolvidas para pescarias e / ou espécies
ecológicas importantes. A rede pode ser projetada para beneficiar várias
espécies, quando apropriado.

Oficinas da comunidade

pesca
Áreas de pesca serão sobrepostas nas áreas de prioridade ecológica para
avaliar os custos de reserva e identificar as áreas a serem evitadas

Workshops da comunidade

Ameaças à pesca
Ameaças à pesca (pescadores industriais, desenvolvimento, poluição,
mudança climática, desenvolvimento, etc.) são usadas para identificar
áreas a serem evitadas e metas para a rede de reserva.

Workshops comunitários

Habitats críticos para cada
estágio do ciclo de vida
das espécies

Habitat de viveiro, habitat de assentamento de larvas, alimentação de
adultos e habitat de desova e locais de agregação de desova.

Oficinas comunitárias, revisão de
literatura, ONGs locais,
universidades locais, governos
locais

Usos de recursos
marinhos

Benefícios relacionados à reserva para as formas como a comunidade
usa os recursos marinhos serão comunicados e maximizados

Workshops comunitários

Planos espaciais marinhos
/ localizações MPA

existentes As reservas existentes serão identificados e incorporados ao
modelo.

Oficinas comunitárias, governos
locais / ONGs

Limites de água
territoriais As águas territoriais serão identificadas e incorporadas ao
modelo.

Oficinas comunitárias, governos
locais / ONGs
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Habitat

Principais tipos de habitat
(coral, manguezal, ervas
marinhas) As

réplicas de todos os habitats usados   por jovens e adultos das
espécies-alvo serão protegidas dentro da rede de reserva.

Revisão da literatura, bancos de
dados do governo local,
consultores, ONGs locais

Uso da

terra Desenvolvimento da
terra O desenvolvimento
da

A terra resulta em ameaças ao ecossistema, como poluição,
sedimentação, aumento do tamanho da população, aumento da pressão
da pesca e destruição do habitat. As redes de reserva devem ser
projetadas para minimizar essas ameaças.

Revisão da literatura, bancos de
dados do governo local,
consultores, ONGs locais, bancos
de dados globais Produtos do

rio e poluentes associados
O

escoamento do rio com altos níveis de sedimentação, nutrientes e
poluentes contribui para habitats degradados. Essas áreas devem ser
evitadas ao projetar uma rede de reserva.

Revisão da literatura, bancos de
dados do governo local,
consultores, ONGs locais, bancos
de dados globais Dados

ecológicos

Abundância / biomassa
das espécies alvo A A estimativa dos efeitos de uma rede de reserva é mais precisa quando

os dados de linha de base são obtidos antes da implementação. Esses
dados podem descrever tendências regionais ou mais localizadas na
abundância de espécies ou biomassa e saúde do habitat.

Revisão da literatura,
universidades locais, ONGs
locais, governos locais

Saúde do habitat:
Cobertura bentônica de
preferência no nível da

espécie Modelagem de
distribuição de espécies

Dispersão de

Padrões de
larvas corrente oceânica As correntes oceânicas podem transportar
larvas por longas distâncias ou facilitar a retenção de larvas em uma
área localizada.

Universidades, modelador
biofísico

Duração larval pelágica
O tempo que a espécie-alvo passa na coluna d'água durante o estágio
larval. Este é um fator que influencia a distância que as larvas percorrem
antes de se estabelecerem.

Revisão da literatura

Migração vertical
Medida da posição dentro da coluna de água ao longo da duração larval
pelágica. O movimento vertical dentro da coluna d'água influencia a
trajetória de dispersão.

Revisão da literatura
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Habitat de assentamento
O

O tipo de habitat preferido para assentamento de larvas será usado para
identificar todos os locais de assentamento potenciais no modelo
biofísico.

Revisão da literatura

Adulto (habitat de
liberação) O habitat

preferido para a desova de adultos será usado para identificar todos os
locais de desova potenciais no modelo biofísico.

Revisão da literatura

Taxa de
mortalidade A taxa de mortalidade larval natural será usada no modelo
biofísico para estimar o número de larvas que sobrevivem até o
assentamento.

Revisão da literatura

Tempo e localização de
desova O tempo

, frequência e localização na coluna d'água dos eventos de desova serão
usados   no modelo biofísico para determinar os parâmetros de liberação.

Revisão da literatura

Movimento de
Adultos A

abrangência do
Área de área usada pelas espécies-alvo durante as atividades diárias
normais será usada para identificar as áreas ideais para proteção, bem
como os benefícios de transbordamento.

Revisão da literatura

modelo
populacional

Sobrevivência do

A sobrevivência de indivíduos em diferentes idades (la) será calculada
usando a mortalidade natural (M) e a taxa de mortalidade por pesca
instantânea (F) quando os indivíduos forem mais velhos do que a idade
na primeira captura (tc).

Revisão da literatura

Fecundidade

Usaremos relações conhecidas entre comprimento total L e idade a
(crescimento de von Bertalanffy), e entre produção de ovos ou
fecundidade (f) e L, para estimar a produção de ovos em uma dada
idade. K, L∞ e t0 são os parâmetros de von Bertalanffy para,
respectivamente, taxa de crescimento, comprimento assintótico (mm) e
idade em que o indivíduo teria comprimento 0 (ano). α e β são
parâmetros para a relação fecundidade com comprimento.

Revisão da literatura
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FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES

O que Quem

Coleta de dados

Identificar espécies-alvo

Oficinas participativas,
equipes de país

Mapear áreas de pesca
Mapear áreas protegidas / plano espacial marinho existentes
conservação
Definir metas definir metas para a pesca e identificar ameaças
percebidas
Mapear habitats críticos para cada estágio das espécies-alvo
ciclo de vida
Identificar áreas de alta poluição (desenvolvimento, saídas de
rios, etc.)
Coletar dados biológicos / populacionais para espécies-alvo
(abundância, captura, comportamento dos peixes, correntes
oceânicas, parâmetros populacionais)

Equipe externa de
projeto, equipes de
país

Mapear Zonas
Ecológicas Regionais

Prioritárias

Modelos de padrões de dispersão de larvas

Equipe de Design
ExternaIdentifique as principais áreas ecológicas que se conectam

através da dispersão de larvas ou são de auto-recrutamento.

Consulta das Partes
Interessadas

Regionais

Obtenha compromissos de proteção dos principais tomadores
de decisão.

Equipes de Países

Mapa Reserve Rede

Modelo de padrões de movimento adulto

Equipe de Design
Externo

Modelo de crescimento populacional - Use levantamento
subaquático da dados ta ou OurFish para estimativa da
população de linha de base
Integrar áreas de poluição, planos espaciais marinhos
existentes, movimento, crescimento, objetivos da comunidade
e ameaças percebidas em um modelo espacialmente explícito
Prever recuperação da população e transbordamento

Discussão das partes
interessadas da

comunidade

Discuta as opções de colocação da reserva e selecione o
desenho final da reserva. Identifique as áreas de acesso
gerenciado ideais em torno do projeto final da reserva.

Equipes de país

monitoram e avaliam
MA-R

Monitoram a biomassa e o habitat dos peixes usando pesquisas
visuais subaquáticas.
Monitore a captura de peixes usando OurFish.
Avaliar a resposta das populações de peixes dentro da reserva e
em áreas de acesso gerenciado.

Equipes de país
/Arlington

Gestão adaptativa
das pescas de

Modificar o plano de gestão das pescas conforme necessário
em resposta às mudanças nas populações de peixes ou habitat.

Country Teams /
Arlington
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