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RESUMO: Escolhida para ilustrar a nota de 100 reais, a garoupa-verdadeira 
(Mycteroperca marginata) é uma espécie emblemática da fauna brasileira, sendo um dos 
peixes mais conhecidos da nossa costa. São espécies comuns em ambientes de costões 
rochosos e recifes ao longo da costa brasileira. Devido ao seu grande porte (algumas 
espécies podem atingir até 60 Kg) e a excelência da sua carne, as garoupas representam 
um item importante na pesca (comercial e amadora). Assim como outras espécies da 
família, a garoupa-verdadeira apresenta crescimento lento e maturação tardia. Começam 
a se reproduzir a partir dos 45 cm, com isso a espécie vem sendo ameaçada pelo homem 
devido à pesca predatória e à destruição de seu habitat natural, sendo considerada como 
“Ameaçada de Extinção” pela União Internacional para a Conservação da Natureza 
(IUCN). O presente trabalho apresenta informações básicas sobre a biologia 
(comportamento, alimentação, reprodução e crescimento) e conservação da garoupa-
verdadeira tendo como enfoque especial à população que habita os molhes da Barra de 
Rio Grande (RS). 
Palavras-chave: Espécie ameaçada, estuário da Lagoa dos Patos, hermafrodita 
protogínico, conservação. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A garoupa-verdadeira Mycteroperca marginata (Lowe, 1834) é um peixe marinho 
de alto valor comercial e grande interesse na pesca submarina, provavelmente devido ao 
seu grande porte, podendo alcançar 1,5 m e 60 Kg (Figueiredo & Menezes, 1980; 
Heemstra & Randall, 1993). A garoupa está frequentemente associada a fundos 
rochosos, sendo comum em águas costeiras, especialmente em costões rochosos e 
recifes, podendo habitar locais com profundidade de até 80 m (Heemstra & Randall, 
1993). 
 As garoupas pertencem à família Serranidae, que é composta por 48 gêneros, 
com indivíduos apresentando corpo alongado, como é o caso das garoupas, chernes, 
meros e badejos. Algumas espécies dessa família podem atingir até 3 m de comprimento 
e pesar cerca de 400 Kg (Figueiredo & Menezes, 1980). A maior parte das espécies da 
subfamília Epinephelinae apresenta hermafroditismo protogínico com fecundação 
cruzada, ou seja, os indivíduos nascem fêmeas e a partir de determinado tempo de vida, 
sofrem reversão sexual, transformando-se em machos (Figueiredo & Menezes, 1980). 
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 A garoupa-verdadeira (Fig. 1) apresenta uma ampla distribuição geográfica, 
ocorrendo em todo Mar Mediterrâneo, ao longo do Oceano Atlântico, das Ilhas Britânicas 
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até a África do Sul, se expendendo até Moçambique no Oceano Índico (Heemstra & 
Randall, 1993). Na porção oeste do Oceano Atlântico a garoupa se estende do Rio de 
Janeiro (Brasil) até o sul da Argentina (Patagônia) (Figueiredo & Menezes, 1980; Rico & 
Acha, 2003; Luiz Jr. et al. 2004) (Fig. 2). Os molhes da Barra de Rio Grande 
provavelmente representam o limite mais austral na distribuição dessa espécie ao longo 
da faixa litorânea brasileira (Condini et al. 2007).  
 A garoupa-verdadeira é uma das espécies de peixes marinho mais emblemática e 
conhecida da fauna costeira brasileira, devido ao seu grande porte, belo colorido e carne 
saborosa. Devido a sua importância foi escolhida para ilustrar a nota de maior valor da 
nossa moeda, a de 100 reais. 
 
 

 
 

Figura 1 – Exemplar da garoupa-verdadeira (Mycteroperca marginata) (cerca de 40 cm) capturado 
nos molhes da Barra de Rio Grande, RS. Foto: Alexandre M. Garcia. 
 
 

 
 
 

Figura 2 – Distribuição geográfica da garoupa-verdadeira (Mycteroperca marginata) em escala 
global. No mapa, os pontos em vermelho indicam uma maior ocorrência da espécie e os em 
amarelo, referem-se a locais onde foram capturadas exemplares de garoupa-verdadeira. Fonte: 
FishBase (www.fishbase.org). 
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ÁREA DE ESTUDO 
 
 Os molhes da Barra de Rio Grande, localizam-se na desembocadura da Lagoa 
dos Patos (RS) (32°09’38”S e 52°05’54”W) (Fig. 3). Foram construídos no início do século 
XIX no intuito de fixar a barra do canal e protegê-la da ação das ondas e do 
assoreamento natural, garantindo assim o desenvolvimento do Porto de Rio Grande 
(Motta, 1969). Os ‘molhes’ são quebra-mares que estendem-se cerca de 4 km mar 
adentro, os quais foram construídos em 1911 com blocos de pedra de até dez toneladas, 
totalizando um volume de 4,5 milhões de toneladas. Essas estruturas atualmente 
possuem 4.590 e 3.860 m de comprimento (molhe leste e molhe oeste, respectivamente). 
O molhe oeste também possui um importante papel no turismo da região, pois através 
das suas muralhas de pedras, correm, sobre trilhos de trem, as vagonetas movidas à 
vela, que levam os visitantes num passeio ‘mar adentro’. 
 
 

Molhe Oeste
Molhe Leste

 
 
Figura 3 – Lagoa dos Patos (10.360 km2) localizada no sul do Brasil (A), destacando os molhes da 
Barra de Rio Grande, os quais conectam a zona de estuário da laguna com o Oceano Atlântico 
(B), mostrando em detalhe o molhe oeste local de coleta (C). 
 
 
COMPORTAMENTO 
 
 A garoupa é uma espécie territorialista de hábito sedentário e solitário, 
principalmente os indivíduos maiores de 200 mm, os quais permanecem a maior parte do 
tempo em suas tocas, saindo apenas para curtas expedições a procura de alimento, 
enquanto que os juvenis, menores que 200 mm, permanecem a maior parte do tempo em 
áreas abertas, vagando a procura de alimento, nessa fase eles chegam a apresentar uma 
formação de pequenos grupos, com até três indivíduos (Gibran, 2007). 
 Um comportamento interessante da garoupa-verdadeira está relacionado a época 
da reprodução. Ao final da primavera pode ocorrer a agregação em massa de machos e 
fêmeas numa determinada área onde se reproduzem (Zabala et al. 1997). Fato esse que 
acaba pondo em perigo a espécie, pois esse evento ocorre anualmente no mesmo local e 
na mesma época, e quando esse evento é descoberto por pescadores, há uma grande 
captura, a qual retira do ambiente grande parte do estoque reprodutor. 
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ALIMENTAÇÃO 
 
 As garoupas são peixes carnívoros de hábito alimentar necto-bentônica, sendo 
predadores de espreita. A atividade alimentar da garoupa-verdadeira ocorre 
preferencialmente ao amanhecer e ao entardecer (Gibran, 2007). Suas presas 
preferenciais são crustáceos, moluscos e outros peixes (Reñones et al. 2002, Linde et al. 
2004, Machado et al. 2008, Condini et al. no prelo).  
 As garoupas apresentam uma drástica mudança em sua dieta ao longo de sua 
vida. Nos estágios de pós-larva e juvenis em poças de marés, elas se alimentam de uma 
diversa gama de invertebrados, desde poliquetas a pequenos moluscos, alimentando-se 
inclusive de outros pequenos peixes, podendo predar indivíduos da mesma espécie 
(Machado, 2010). Essa variação na dieta continua ao longo de sua vida adulta. À medida 
que os indivíduos crescem, eles tendem a se alimentar de presas maiores, trocando os 
pequenos caranguejos que são abundantes na dieta dos jovens e sub-adultos, por peixes 
e polvos de maior porte (Linde et al. 2004, Machado et al. 2008, Condini et al. no prelo). 
 Nos molhes da Barra de Rio Grande, a garoupa apresenta um padrão semelhante 
ao encontrado em outros estudos que trataram da alimentação da espécie. Os indivíduos 
jovens (<50 cm) consomem preferencialmente pequenos caranguejos, principalmente da 
família Xantidae. Já os indivíduos maiores (>50 cm) se alimentaram mais de peixes e 
siris. O fato dos adultos se alimentarem de presas maiores parece ser uma adaptação da 
espécie, já que os indivíduos maiores tem maiores gastos energéticos, por exemplo, com 
a reprodução e a guarda de seu território, e, portanto, necessitam de presas maiores que 
forneçam mais energia (Linde et al. 2004). 
 
REPRODUÇÃO   
 
 A garoupa-verdadeira, assim como a maioria das espécies da subfamília 
Epinephelinae, são hermafroditas protogínicas, isso significa que todos os indivíduos 
nascem como fêmeas, podendo realizar reversão sexual para se tornarem machos. A 
reversão sexual pode depender da estrutura populacional da espécie no local onde vive e 
da pressão populacional de indivíduos de pequeno tamanho (Barreiros, 1995). Alguns 
indivíduos podem não fazer a reversão sexual permanecendo fêmea por toda vida, mas a 
partir do momento que a reversão ocorre, essa é irreversível.  A reversão sexual somente 
irá ocorrem em indivíduos adultos, com peso mínimo aproximado de 5 Kg (Bruslé & 
Bruslé, 1975) ou cerca de 69 cm de comprimento total (Marino et al. 2001), sendo esses 
valores variáveis em diferentes regiões, dependendo dos fatores abióticos e 
populacionais. Assim, podemos dizer que este fenômeno não ocorre de acordo com uma 
determinada idade, mas sim em função da estrutura populacional de um dado lugar.  
 Devido ao hermafroditismo protogínico, a proporção sexual da garoupa-verdadeira 
é assimétrica, com as fêmeas ocorrendo em maior quantidade que os machos. Com isso, 
a retirada, pela pesca, dos indivíduos de grande porte diminui a quantidade de macho na 
população, o que pode agravar a assimetria na proporção sexual e gerar impactos 
negativos sobre a população (Falcón et al. 1996 ). 
 As garoupas formam grandes agregações reprodutivas em determinadas regiões 
onde se reproduzem em massa, entre o final da primavera e início do verão. Os machos 
chegam antes das fêmeas no local, após alguns dias as fêmeas liberam seus óvulos na 
água e estes, após fecundação externa, transformam-se em ovos que passam a derivar 
na coluna de água (Barreiro, 1995, Zabala et al. 1997). Cada fêmea pode produzir cerca 
de 300 000 óvulos por cada quilograma de peso vivo e os machos podem produzir uma 
quantidade de sêmen equivalente a 10% do seu peso total (Zabala et al. 1997).  
 No Brasil já foi registrado o período reprodutivo para as garoupas que habitam a 
Reserva Marinha do Arvoredo, em Santa Catarina, que ocorre em dezembro, e também 
determinado o comprimento de primeira maturação sexual (L50), que representa o 
comprimento médio que os peixes apresentam quando metade da população está apta a 
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se reproduzir, sendo esse de 470 mm (Bertoncini et al. 2003). Em outras regiões esse 
valor pode mudar como é o caso dos indivíduos no sudeste da África, onde esse valor 
aumenta para 622 mm. 
 Nos estudos realizados com a garoupa-verdadeira que ocorre nos molhes da 
Barra de Rio Grande, encontram-se apenas fêmeas imaturas e maturas em repouso 
sexual. Portanto, não foram encontradas evidências de indivíduos reproduzindo nesse 
local (Seyboth, 2010). Também não foram registrados machos nos molhes. O 
comprimento de primeira maturação sexual (L50) dos indivíduos encontrados nos molhes 
foi de 45 cm (Seyboth, 2010) (Fig. 4). 
 A falta de registro de machos nos molhes pode estar relacionada com a ausência 
das tocas suficientemente grandes para abrigá-los. Outra hipótese é que as garoupas 
utilizem os molhes da barra de Rio Grande não como área de reprodução, mas apenas 
como área para desenvolvimento de juvenis imaturos ou de alimentação para juvenis e 
adultos. É possível que na época de reprodução, os adultos se dirijam para fundos 
rochosos mais afastados do litoral. Um desses locais é o Parcel do Carpinteiro  que é um 
grande aglomerado de rochas que está situado a cerca de 30 km a sudeste dos molhes, 
entre as profundidades de 15 e 30 m. Esse deslocamento provavelmente ocorreria no 
final da primavera e ao longo do verão. Um deslocamento semelhante, tem sido 
observado no noroeste do Mar Mediterrâneo, Espanha. Nessa região há registro de 
agregações da garoupa-verdadeira em locais mais profundos durante seu período 
reprodutivo, (Zabala et al. 1997). Um fenômeno semelhante poderia estar ocorrendo em 
nossa região. A continuidade das pesquisas sobre a ecologia na costa gaúcha poderá 
verificar se essa hipótese é verdadeira. 
 

 
 
Figura 4 – Exemplar jovem (aproximadamente 40 cm) da garoupa-verdadeira capturada no molhe 
oeste da barra de Rio Grande. Indivíduos com até 50 cm de comprimento total e cerca de 2 kg 
ainda são filhotes (como o da foto), que ainda não tiveram oportunidade de se reproduzir. Foto: 
Alexandre M. Garcia. 
 
 
CRESCIMENTO 
 
 Assim como outros serranídeos, a garoupa-verdadeira é uma espécie de 
crescimento lento e vida longa. As garoupas podem atingir até 1,5 m (Figueiredo & 
Menezes, 1980), já foram observados indivíduos de até 61 anos no Mar Mediterrâneo 
(Reñones et al. 2007). 
 Os indivíduos capturados nos molhes de Rio Grande apresentaram idade entre 
dois e doze anos, com aproximadamente 250 e 800 mm, respectivamente (Seyboth, 
2010).  As garoupas dos molhes apresentam uma taxa de crescimento de K = 0,069, 
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sendo essa menor que a encontrada para outras regiões como no Mediterrâneo e no 
sudeste da África (K = 0,087 e 0,09, respectivamente). Esse fato pode estar relacionado à 
presença de águas mais frias no extremo sul brasileiro ou à menor quantidade e/ou e 
qualidade do alimento encontrado nos molhes da barra de Rio Grande, quando 
comparadas aos ambientes naturais (fundos rochosos e recifes) (Bouchereau et al.,1999; 
Lizama & Takemoto, 2000; Fennessy, 2006;  Reñones et al., 2007). 
 
 
CONSERVAÇÃO 
 
 A garoupa-verdadeira está atualmente classificada como ameaçada de extinção 
pela União Internacional para Conservação da Natureza ‘International Union for 
Conservation of Nature’ (IUCN), devido principalmente a pesca excessiva e predatória e à 
destruição de seu habitat natural (Cornish & Harmelin-Vivien 2004).  
 Algumas de suas características biológicas tornam a espécie especialmente 
sensível e vulnerável as ações humanas, como hábito territorialista e sedentário, seu 
crescimento lento, grande longevidade, maturidade sexual tardia, hermafroditismo 
protogínico e formação de agrupamentos durante os episódios reprodutivos (La Mesa et 
al. 2002).  
 No Brasil, a garoupa está classificada como sobre-explotada segundo a Instrução 
Normativa Nº 3, de 12 de maio de 2004 do IBAMA (Brasil, 2004). No entanto, há uma 
pesca intensa de garoupa nos molhes da barra de Rio Grande durante os meses de 
verão/outono (Condini et al. 2007). Sendo essa uma atividade tradicional na cidade, a 
qual é realizada tanto por pescadores amadores quanto pescadores artesanais. Para 
alguns pescadores, especialmente da 5ª secção da Barra, essa atividade representa a 
única renda familiar (Condini et al. 2007).  
 Não há segundo as normativas do IBAMA, um período de defeso para a espécie. 
A única medida mitigadora que existe para a espécie no Brasil é a proibição da pesca de 
indivíduos menores que 47 cm, segundo a Portaria nº 73/03-N, de 24 de novembro de 
2003, do IBAMA. Independentemente de novas pesquisas, porém, algumas ações 
simples podem ser observadas visando preservar a espécie, como não pescar ou 
comercializar os filhotes (<50 cm) e não poluir o ambiente marinho (vide anexo) 
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