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RESUMO 
 
 

Este estudo teve como foco o uso do habitat e a atividade de forrageio de jovens e 

adultos dos budiões Sparisoma axillare e Sparisoma frondosum (Perciformes: Scarinae) 

nos recifes de Maracajaú, litoral do Rio Grande do Norte. A abundância das duas 

espécies, as características do habitat e a disponibilidade de itens alimentares foram 

registradas ao longo de 60 transecções em faixas (30 m X 2 m). A atividade de forrageio 

foi caracterizada através de 409 observações diretas, utilizando-se os métodos “Animal-

focal” e “Todas as ocorrências”. Comportamentos de agregação e agonísticos realizados 

durante a atividade de forrageio também foram registrados. Através da Análise de 

Correspondência Canônica (CCA) observou-se uma distribuição espacial diferenciada 

entre S. axillare e S. frondosum, bem como entre suas fases de vida. Jovens de 

Sparisoma apresentaram a maior taxa de alimentação (mordidas/minuto), enquanto 

adultos de S. frondosum em fase terminal efetuaram o menor número de mordidas. 

Durante a alimentação, jovens e adultos de Sparisoma ingeriram com maior frequência 

os itens Substrato misto e Areia, caracterizados por conter grande quantidade de 

sedimento e detritos em sua composição. Ambas as espécies apresentaram seletividade 

ao alimentar-se; esta diferiu entre espécies, fases de vida e disponibilidade de alimento 

no ambiente. Apenas 23% (n =95) dos indivíduos foram avistados forrageando em 

agregações, sendo a maioria deles adultos de S. frondosum, que formavam grandes 

cardumes mistos, principalmente com Acanthurus chirurgus e Scarus trispinosus. 

Ataques de Stegastes fuscus contra Sparisoma constituíram 76% dos comportamentos 

agonísticos registrados. 

 

Palavras-Chave: Budiões, fase de vida, peixes recifais, ecologia alimentar.  
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ABSTRACT 

 

This study focused on the habitat use and foraging activity of juveniles and adults of the 

parrotfishes S. axillare and S. frondosum (Perciformes: Scarinae) at the Maracajaú 

Reefs, state of Rio Grande do Norte. The abundance of two species, habitat 

characteristics, and food availability were recorded along 60 transects (30 m X 2 m). 

Foraging activity was characterized by 409 direct observations, using "Animal-focal" 

and "All occurrences" methodologies. Aggregation and agonistic behaviors associated 

with foraging activity were also recorded. Canonical Correspondence Analysis (CCA) 

revealed differences in the spatial distribution of S. axillare and S. frondosum, and 

between different life phases. Juvenile parrotfishes exhibited the highest feeding rate 

(bites/minute) while adult S. frondosum terminal phase individuals showed the lowest 

number of bites. Juvenile and adult parrotfishes ate more frequently Mixed substrate 

and Sand, items containing large amounts of sediments and detritus in their 

composition. Feeding selectivity differed between S. axillare and S. frondosum, as well 

as in relation to life phases and food availability. Only 23% (n=95) of the individuals 

were sighted foraging in aggregations, mostly adult S. frondosum which formed large 

mixed schools, mainly with Scarus trispinosus and Acanthurus chirurgus. Attacks of 

Stegastes fuscus against parrotfishes constituted 76% of the agonistic behaviors 

recorded. 

 

Key-Words: Parrotfishes, life phase, reef fishes, feeding ecology.   
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1- INTRODUÇÃO  

 

 

A herbivoria é um fator ecológico de grande relevância em ambientes recifais, 

sendo exercida por uma grande diversidade e abundância de organismos, incluindo 

microcrustáceos, moluscos, equinodermos e peixes (Ogden & Lobel, 1978; Lewis, 

1986). Ela exerce um papel fundamental na composição de espécies de algas e corais no 

ambiente recifal, mediando a competição por espaço entre esses dois grupos (Randall, 

1961; Lewis, 1986; Hay, 1984; Choat, 1991), como exemplificado em estudo realizado 

no Caribe, por Lewis (1986), onde a redução da herbivoria levou a uma dominância por 

macroalgas e a consequente mortandade de colônias de Porites. Além desse aspecto, 

considera-se que a herbivoria influencie também a produtividade e composição química 

das algas (Carpenter, 1986; Klumpp & Polunin, 1989).  

Nesse contexto, o papel de herbívoros tem se tornado cada vez mais importante, 

uma vez que os corais estão cada vez mais vulneráveis à pressões adicionais, como 

branqueamento, doenças, eutrofização, sedimentação e sobrepesca, que tem levado a 

dominância de macroalgas sobre os mesmos (Hoey & Bellwood, 2008). 

Com relação à ictiofauna, os peixes conhecidos popularmente como cirurgiões 

(Acanthuridae) e budiões ou peixes-papagaio (Labridae: Scarinae) representam o grupo 

móvel dominante dentre os herbívoros recifais, sendo componentes de grande 

importância ecológica das comunidades em vários recifes tropicais (Ogden & Buckman, 

1973; Lewis & Wainwright, 1985; Choat et al., 2002; Hoey & Bellwood, 2008). 

Somando-se ao importante papel desempenhado na herbivoria, os budiões são também 

considerados uns dos maiores produtores e transportadores de sedimento dos recifes, 

uma vez que porções do substrato são ingeridas juntamente com as algas, triturados em 

sua faringe fortificada e eliminados nas fezes em forma particulada (Bellwood, 1995; 

Belwood, 1996; Bonaldo et al., 2006; Belwood et al., 2012; Froese & Pauly, 2012). 

Além disso, devido a sua forma de forrageio, são grandes responsáveis por moldar 

estruturalmente os recifes (Frydl & Stearn, 1978). 

Os budiões estão entre os herbívoros predominantes em termos de densidade 

populacional, biomassa e consumo de algas (Bonaldo & Bellwood, 2008); sua dieta, 

porém, inclui também grande quantidade de detritos, sendo esses peixes considerados 

herbívoros-detritívoros (Choat et al., 2002, Wilson et al., 2003). Embora algumas 

espécies de budiões se alimentem seletivamente, efetuando mordidas em macroalgas e 
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corais vivos (McAfee &Morgan, 1996), geralmente esses peixes alimentam-se não 

seletivamente, efetuando mordidas em turfs de macroalgas multiespecíficas ou raspando 

corais mortos contendo microalgas endolíticas (McAfee &Morgan, 1996), através de 

seus fortes dentes fundidos (Streelman et al., 2002).  

Com base na morfologia de suas maxilas e no modo de forragear, os budiões são 

categorizados em escavadores ou raspadores (Bellwood & Choat, 1990; Bruggemann et 

al., 1994a). Os primeiros removem porções do substrato durante a alimentação, 

enquanto as espécies raspadoras mordem o substrato superficialmente, removendo 

apenas o material da superfície. 

Apesar da semelhança morfológica, os budiões são diversificados (Bellwood & 

Choat, 1990), apresentando diferentes tipos de uso de habitat e comportamentos, entre 

espécies ou ontogeneticamente, como observado nos estudos de Brugremann et al. 

(1994b), e MacAfee & Morgan  (1996) no Caribe, e Bonaldo et al. (2006) no Brasil. Em 

geral, esses peixes são hermafroditas protogínicos, apresentando duas fases distintas: 

inicial (geralmente referindo-se a subadultos, fêmeas adultas ou machos primários) e 

terminal (obrigatoriamente machos secundários) (Choat & Robertson, 1975; Robertson 

& Warner, 1978; Bellwood & Choat, 1989; Hawkins & Roberts, 2003). A maioria das 

espécies apresenta padrões de coloração bem distintos entre fase inicial e terminal, e 

algumas exibem ainda um padrão de características da fase juvenil (Humann & 

DeLoach, 2002; Hawkins & Roberts, 2003). 

 Um dos gêneros mais representativos do táxon Scarinae é Sparisoma, um dos 

quatro (Nicholsina, Cryptotomus, Sparisoma e Scarus) restritos ou principalmente 

encontrados no Atlântico (ver Bernardi et al., 2000). Distribuído no Atlântico tropical e 

subtropical (Ferreira et al., 2007), o gênero Sparisoma abrange espécies com diferentes 

padrões de alimentação e de uso do habitat (Bernardi et al., 2000; Streelman et al., 

2002). Sparisoma axillare e S. frondosum, objetos do presente estudo, têm sua 

distribuição geográfica limitada, respectivamente, ao Brasil (Moura et al., 2001) e 

Brasil/sudeste do Caribe (Rocha, 2003).  

O padrão de coloração é uma característica importante para distinguir espécies 

de budiões, mas o uso da coloração como um caráter diagnóstico requer cuidado (Choat 

& Randall, 1986), uma vez que mudanças ontogenéticas no padrão de coloração, 

tamanho e forma podem resultar em grandes problemas taxonômicos (Bellwood & 

Choat, 1989; Streelman et al., 2002).  
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Provavelmente devido à dificuldade de identificação de indivíduos de espécies 

congêneres (Chen, 2002; Overholtzer & Motta, 1999; Belwood, 1988), são raros os 

estudos acerca da biologia de budiões jovens. Tal escassez é ainda mais marcante com 

relação às espécies do Atlântico Sul Ocidental, descritas ou redescritas há mais de uma 

década por Moura et al. (2001).  

No Brasil, estudos ecológicos tiveram como foco indivíduos adultos (Ferreira et 

al., 1998, Bonaldo & Krajewski, 2007; Bonaldo et al., 2006; Ferreira & Gonçalves, 

2006; Bonaldo et al., 2007, Francini-Filho et al., 2008, Francini-Filho et al., 2009), 

havendo uma real necessidade de estudos que permitam comparar interações ecológicas 

de budiões jovens, com aqueles em fase adulta. É sabido que peixes recifais comumente 

passam por mudanças ontogenéticas em relação ao uso do habitat e de recursos 

alimentares (Overholtzer & Motta, 1999); desta forma, uma maior compreensão acerca 

de como os budiões utilizam recursos alimentares nas diferentes fases de vida é 

relevante para a conservação dos ambientes recifais.  

No caso do Brasil, sendo a maioria das espécies endêmicas, estudos adicionais 

acerca da dieta e seletividade, em diferentes locais, são de grande importância para 

entender sua plasticidade alimentar e as estratégias alimentares utilizadas para satisfazer 

suas demandas energéticas (Ferreira & Gonçalves, 2006). É nesse contexto que se insere 

o presente trabalho, realizado na Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais, em 

Maracajaú (RN), com vistas a caracterizar a utilização do habitat e ecologia alimentar 

de espécies do gênero Sparisoma. As principais perguntas norteadoras do estudo foram: 

(1) Quais os microhabitats ocupados pelas espécies Sparisoma axillare e S. frondosum? 

Estes diferem entre as espécies e fases de vida? (2) Existe diferença na taxa de 

alimentação (medida em mordidas/minuto) das duas espécies e suas diferentes fases de 

vida? (3) Há diferença na taxa de alimentação das duas espécies, ao longo do dia? (4) 

Há sobreposição de nicho trófico entre espécies e entre fases de vida, nos recifes de 

Maracajaú? (5) Há seletividade de alimento durante a atividade de forrageio das 

espécies? 
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2- OBJETIVOS 

 

 

2.1- OBJETIVO GERAL 

 

 Caracterizar a utilização do habitat e a atividade de forrageio das espécies 

Sparisoma axillare e S. frondosum, nos Recifes de Maracajaú- RN. 

 

2.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 › Estimar a abundância de jovens e adultos das duas espécies; 

  

› Avaliar a relação entre as variáveis relativas ao habitat e as espécies em 

questão, fornecendo dados acerca da utilização do habitat. 

 

› Estimar a frequência alimentar das duas espécies, ao longo do dia, e de acordo 

com a fase de vida; 

 

› Conhecer a preferência alimentar das espécies Sparisoma axillare e S. 

frondosum; 

 

› Verificar a existência de sobreposição trófica entre as espécies e fases de vida;  

 

› Verificar a frequência de interações agonísticas, intra e interespecíficas, 

registrando, também, outros comportamentos observados durante a atividade de 

forrageio de cada espécie. 
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3- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1- ESPÉCIES ESTUDADAS 

 

Sparisoma axillare (Steindachner, 1878) 

Popularmente conhecido como 

Budião Batata, os indivíduos de Sparisoma 

axillare possuem diferentes padrões de 

coloração de acordo com a sua fase de 

vida. (Fig. 01). Na fase terminal (FT), 

apresentam uma área amarela brilhante na 

base das nadadeiras peitorais, possuem as 

margens da nadadeira caudal enegrecidas, 

nadadeiras dorsal e anal amareladas, e 

coloração acinzentada do corpo. Indivíduos 

em fase inicial (FI) apresentam o corpo 

cinza- acastanhado, com uma mancha 

amarelada nos flancos (Moura et al., 2001).  

S. axillare é restrita ao Atlântico 

Sul Ocidental, ocorrendo desde o Parcel 

Manoel Luís, no nordeste do Brasil, até o 

sul de Santa Catarina. Também ocorre nas ilhas oceânicas de Fernando de Noronha, 

Atol das Rocas e Trindade (Rosa & Moura, 1997, Moura et al., 2001). Habita recifes 

coralíneos, rochosos e bancos de macroalgas, a profundidades variando de 1 a 35 metros 

(Moura et al., op. cit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Sparisoma axillare em fase 
inicial, acima (Foto: Luisa Moreira) e fase 
terminal, abaixo (Foto: Froese & Pauly, 
2012) 
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Sparisoma frondosum (Agassiz, 1831) 

Conhecido popularmente como 

Bobó ou Budião Batata, a espécie S. 

frondosum apresenta uma mancha pálida 

na porção superior do pedúnculo caudal, 

em ambas as fases de vida adulta, que 

discrimina tal espécie de outros escarídeos 

(Fig. 02). Na fase terminal (FT) apresenta 

nadadeira dorsal avermelhada e anal de 

coloração turquesa, com o dorso do corpo 

apresentando coloração vermelho-

amarronzada, ventre azul turquesa e 

manchas esverdeadas na cabeça e 

opérculo. Indivíduos em fase inicial (FI) 

são vermelho-acastanhados, com as 

nadadeiras peitoral, anal, caudal e dorsal 

de vermelho mais claro (Moura et al., 

2001; Veras, 2008).  

Possui a mesma distribuição geográfica de S. axillare, ocorrendo ainda no 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Ocupa os mesmos tipos de habitat registrados 

para S. axillare, sendo encontrada em profundidades de até no mínimo 45m (Moura et 

al., 2001). 

Tendo em vista a dificuldade de identificação de jovens de escarídeos (Bellwood 

e Choat, 1989, Gaspar, 2006) e visando minimizar os possíveis erros de identificação de 

indivíduos jovens de Sparisoma axillare e S. frondosum encontrados nos Recifes de 

Maracajaú, no presente estudo os mesmos foram agrupados na categoria “Sparisoma 

jovens”. Foram identificados quatro morfótipos distintos de Sparisoma jovens, abaixo 

especificados (Figura 03):  

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Sparisoma frondosum em fase 
inicial (acima) e fase terminal (abaixo). 
Fotos: Luisa Moreira 
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Figura 03: Morfótipos A, B, C e D de Sparisoma axillare e S. frondosum 
jovens, encontrados nos recifes de Maracajaú (Fotos: Luisa Moreira). 
 
 

 O morfótipo A caracteriza-se pela presença de duas listras brancas marcantes ao 

longo do corpo e uma mancha amarelada no pedúnculo cauldal. O seu dorso possui uma 

coloração avermelhada e o ventre é pálido ou amarelado. O morfótipo B também 

apresenta as duas listras brancas ao longo do corpo, porém apresenta os flancos com 

coloração amarelada. Uma pequena mancha preta na base da nadadeira peitoral também 

caracteriza tal morfótipo. O morfótipo C possui as duas listras brancas ao longo do 

corpo e o dorso do corpo com coloração vermelho-amarronzada. O ventre, por sua vez 

apresenta uma coloração amarela. Algumas vezes o pedúnculo de sua nadadeira caudal 

é esbranquiçado. Por fim, o morfótipo D não apresenta listras marcantes ao longo do 

corpo, que apresenta uma coloração vermelha-acastanhada. O pedúnculo da sua 

nadadeira caudal apresenta-se marcadamente amarela. 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 
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3.2- ÁREA DE ESTUDO 

 

Os recifes de Maracajaú, localmente conhecidos como Parrachos de Maracajaú, 

estão situados no litoral norte-oriental potiguar, no município de Maxaranguape (Fig. 

04), entre as coordenadas 5º21′12′′ S, 5º25′ 30′′ S e 35º 14' 30'' W, 35º17'12'' W (Amaral 

et al., 2005; Mayal et al., 2009).  

Estão inseridos na Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais (APARC), 

criada em junho de 2001, que abrange a faixa costeira e a plataforma rasa associada aos 

municípios de Maxaranguape, Rio do Fogo e Touros e os respectivos recifes offshore: 

de Maracajaú, Rio do Fogo e Cioba (Amaral et al., 2005).  

 

 

 
Figura 04: Limites da Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais (APARC), 
destacando a área de estudo, os parrachos de Maracajaú (modificado de Amaral et al., 2005). 
 

O complexo recifal de Maracajaú é formado pelos seguintes tipos de ambientes 

bentônicos: Rodólitos, Pradarias de Fanerógamas, e Fundo arenoso (Amaral et al., 

2005). Caracteriza-se como um recife em manchas, formado por inúmeros corpos 

recifais (cabeços), que emergem do fundo arenoso apresentando vários picos de 

crescimento coralino-algal, com topos entre 0 e 3m de profundidade, na maré baixa 

Brasil 

RN 
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(Maida & Ferreira, 1997; Amaral et al., 2005; Santos et al., 2007). O corpo recifal 

apresenta forma ovalada, possuindo cerca de 10 km de comprimento e 4 km de largura, 

e está localizado a 7Km da Praia de Maracajaú (Mayal et al., 2009; Melo et al., 2002). 

Seis espécies de coral foram registradas para a área: Siderastrea stellata, Agaricia 

agaricites, Porites astreoides, Porites branneri, Favia gravida e Mussismilia hispida 

(Mayal et al., 2009; Neumann-Leitão et al., 2009), sendo a primeira o principal 

construtor do recife (Maida & Ferreira, 1997; Santos et al., 2007). 

 

3.3- COLETA DE DADOS 

 

A partir de estudo-piloto realizado mensalmente, de junho a setembro de 2011, 

durante o qual foi feito o reconhecimento das diferentes feições dos recifes de 

Maracajaú e testada a metodologia, foram estabelecidos, de acordo com a concentração 

dos corpos recifais, dois pontos amostrais na área de estudo, distantes cerca de 400 m 

entre si (Fig. 5).  

As coletas de dados foram realizadas quinzenalmente, entre os meses de 

Outubro de 2011 e Fevereiro de 2012, sob licença emitida pelo Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA). Os 

dados foram obtidos através de observações subaquáticas, no período diurno, uma vez 

que as espécies objeto do presente estudo são inativas durante a noite (Starck & Davis, 

1966). Todas as observações foram realizadas através de mergulhos livres (snorkeling), 

e os dados anotados em pranchetas de PVC.  

Censos visuais foram realizados em transecções em faixa aleatórias (Brock, 

1954), com 30m de comprimento X 2m de largura, seguindo Feitoza (2001), utilizando 

uma trena chumbada a cada metro. Foram estendidos 60 transectos (30 em cada ponto 

de coleta), e estes foram utilizados para estimativa de abundância de escarídeos, 

estimativa da cobertura bêntica e disponibilidade de item alimentar, medidas de 

rugosidade e profundidade, na área de estudo.  

A profundidade foi medida utilizando uma trena flexível, nos pontos 0, 10 e 20m 

de cada transecto, resultando em 180 medidas de profundidade para a área de estudo (90 

para cada ponto amostral).  



Figura 05: Vista aérea dos Parrachos de Maracajaú, RN, mostrando os dois 
pontos amostrais (Fonte: Silva, 2010).

 

 

3.3.1- Pontos amostrais

 

A partir de um reconhecimento da área através do estudo

acessibilidade e condições de mergulho, foram delimitados dois pontos de coleta de 

dados, procurando englobar o maior número po

escolhidos com base em diferenças visualmente observáveis no adensamento de corpos 

recifais, quanto à proporção de coberturas bênticas e complexidade estrutural.

 

Ponto 01: Compreende a porção mais central do recife

relativamente protegida da ação direta das ondas. 

dispostos espaçadamente sobre o fundo arenoso, quando

06). Os corpos recifais apresentam altura variando de 0,5 a 2 m;

profundidade inferior a 3 m e apresentam

(Silva, 2010).  

  

 

Vista aérea dos Parrachos de Maracajaú, RN, mostrando os dois 
(Fonte: Silva, 2010). 

Pontos amostrais 

econhecimento da área através do estudo-piloto, da avaliação de 

acessibilidade e condições de mergulho, foram delimitados dois pontos de coleta de 

dados, procurando englobar o maior número possível de microhabitats. Os po

escolhidos com base em diferenças visualmente observáveis no adensamento de corpos 

quanto à proporção de coberturas bênticas e complexidade estrutural.

Compreende a porção mais central do recife, sendo assim uma área 

relativamente protegida da ação direta das ondas. Apresenta corpos recifais menores e 

çadamente sobre o fundo arenoso, quando comparados ao ponto 02 (Fig. 

). Os corpos recifais apresentam altura variando de 0,5 a 2 m; seus topos ficam a uma 

profundidade inferior a 3 m e apresentam-se parcialmente emersos durante marés baixa 

Ponto 02 

Ponto 01 
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Vista aérea dos Parrachos de Maracajaú, RN, mostrando os dois 

piloto, da avaliação de 

acessibilidade e condições de mergulho, foram delimitados dois pontos de coleta de 

. Os pontos foram 

escolhidos com base em diferenças visualmente observáveis no adensamento de corpos 

quanto à proporção de coberturas bênticas e complexidade estrutural. 

, sendo assim uma área 

presenta corpos recifais menores e 

comparados ao ponto 02 (Fig. 

seus topos ficam a uma 

se parcialmente emersos durante marés baixa 
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Figura 06: Vista parcial do ponto amostral 01, parrachos de 
Maracajaú, RN (Foto: Luisa Moreira). 

 

Ponto 02: Apresenta corpos recifais bem desenvolvidos, densamente dispostos e 

concentrados, muito próximos entre si, formando, muitas vezes, pequenas cavernas e 

túneis (Fig. 07). Os topos destes recifes permanecem a uma profundidade inferior a 3 m, 

ficando parcialmente expostos em marés muito baixas. Esta é a área mais próxima às 

bordas externas do recife e fica mais exposta à ação de ondas (Silva, 2010). 

 

 

Figura 07: Vista parcial do ponto amostral 02, parrachos de 
Maracajaú, RN (Foto: Luisa Moreira). 
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Ambos os pontos amostrais estão inseridos na Área de Uso Turístico Intensivo 

(AUTI), onde a prática de mergulho livre e autônomo é permitida durante todo o ano.  

Dois flutuantes fixos estão presentes na AUTI, servindo de apoio para as empresas de 

mergulho. O uso das nadadeiras é permitido apenas para aqueles que realizam o 

mergulho autônomo, ou para pesquisadores e pescadores com licença ambiental emitida 

pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 

Norte (IDEMA). 

A fim de minimizar os efeitos do turismo nessa estação, as coletas foram 

realizadas a partir de uma distância de cerca de 200m dos flutuantes, onde, apesar de 

permitida, não há presença de turistas.  

 

 

3.3.2- Estimativa de cobertura bêntica 

 

Para caracterizar e quantificar a cobertura do substrato dos dois pontos de coleta, 

nos Parrachos de Maracajaú, foi utilizado o método de Intersecção de Pontos (Rogers et 

al., 1994; Ferreira & Maida, 2006), nos mesmos transectos utilizados para estimativa de 

abundância de escarídeos. Os organismos bentônicos situados imediatamente abaixo da 

trena a cada intervalo de 1 m foram fotografados e identificados visualmente até o 

menor nível taxonômico possível, com o auxílio de Guias de identificação (Marinho-

Soriano & Carneiro, 2009; Littler & Littler, 2000) e de especialista em Macroalgas 

marinhas (Dr. George Miranda, Universidade Federal da Paraíba). No total, 900 pontos 

de cobertura bêntica foram identificados, em cada área, e estes foram agrupados em 

categorias, para fins de análises estatísticas (Tabela I).  
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Tabela I: Categorias de coberturas bênticas encontradas nos pontos amostrados nos parrachos 
de Maracajaú, RN, e suas respectivas composições. 

Categoria Composição 

Areia 
Areia 

 

Turf 
Amphiroa sp, Gelidium spp, Gelidiella, sp, Jania sp 

 

Substrato misto 

Mistura de turf esparso (tapetes de algas diminutas, 
menores que 2 cm), com sedimentos, crescendo sobre 

substrato rochoso e/ou de alga calcária incrustante. 
 

Macroalga 
Dyctiopteris spp, Dyctiota spp, Sargassum sp, Caulerpa 

racemosa, Cryptonemia sp, Laurencia sp 
 

Corais Pétreos 
Siderastrea stellata, Porites astreoides, Favia gravida 

 

Zoantídeos 
Palythoa caribaeorum, Zoanthus spp 

 

Outros 
Rocha nua, Alga calcária incrustante, Millepora 

alcicornis 
 

 

3.3.3. Índice de rugosidade 

 

No presente estudo, o índice de rugosidade foi obtido através do método da 

corrente, proposto por Luckhurst & Luckhurst (1978), no qual uma corrente de medida 

conhecida (2m) é colocada sob o transecto, de modo a percorrer todas as cavidades e 

relevos do substrato, sendo a rugosidade calculada pela razão entre a distância 

percorrida pela corrente e o seu comprimento real, oferecendo um índice com valores 

entre 1 e 0. Quanto mais próximo de zero for o valor encontrado, mais rugoso ou 

vertical é o substrato analisado. 

As medidas para o cálculo do índice de rugosidade foram feitas nos pontos 0, 10 

e 20 m de cada transecto, totalizando 180 medidas de rugosidade na área de estudo (90 

em cada ponto de coleta). Para cada transecto foi calculada a média do índice de 

rugosidade 

 

3.3.4- Abundância e distribuição de Sparisoma axillare e S. frondosum 

 

A abundância de cada espécie de escarídeo estudada foi estimada em cada ponto 

amostral através de censos visuais, método que segundo Kulbicki & Sarramégna (1999), 
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é o mais usual e não invasivo para o estudo de populações e distribuição de peixes 

recifais.  

Foram realizadas transecções em faixa e após a colocação de cada transecto, 

adotou-se um intervalo de aproximadamente cinco minutos, visando minimizar os 

efeitos da presença do mesmo no local. A distância total de cada transecto foi percorrida 

com natação constante e lenta, por aproximadamente 12 a 15 minutos, registrando-se o 

número de indivíduos avistados de cada espécie de Scarinae e seu respectivo 

comprimento total (CT) estimado. Além disso, os indivíduos foram classificados quanto 

a sua fase de vida, em jovens (J), e adultos em fase inicial (FI) e fase terminal (FT), de 

acordo com o seu padrão de coloração e comprimento total estimado. No presente 

estudo, indivíduos iguais ou menores que 10 cm foram considerados jovens, com base 

na literatura (Bellwood & Choat, 1989; Moura et al., 2001; Gaspar, 2006). 

 

 

3.3.5- Frequência de alimentação e seleção de itens alimentares 

 

As observações da atividade de forrageio das espécies estudadas foram feitas 

quinzenalmente, durante os meses de outubro de 2011 a fevereiro de 2012, durante o 

período diurno (9:00 às 16:00h). Para a descrição dos comportamentos, foram utilizados 

os métodos “Animal-Focal” e “Todas as Ocorrências” (Altmann, 1974; Lehner, 1996). 

Os indivíduos observados foram selecionados aleatoriamente, tendo cada 

“indivíduo-focal” sido seguido por alguns minutos (aproximadamente dois minutos), 

para que se acostumasse com a presença do observador (Bruggemann et al., 1994b). A 

taxa de alimentação (número de mordidas por minuto) e a seleção alimentar foram 

quantificadas utilizando períodos de observação de 1 minuto (Francini- Filho et al., 

2009). Durante esse tempo, foram registrados a espécie, o comprimento total (CT) 

estimado do indivíduo, a fase de vida (jovem, Fase inicial, Fase terminal) e o número 

total de mordidas em diferentes organismos bentônicos (Bonaldo et al., 2006; Francini- 

Filho et al., 2009). Além disso, foi registrado se os indivíduos observados forrageavam 

solitários ou em agregações (duplas ou grupos; homoespecíficos ou heteroespecíficos).  

A fim de verificar a existência de diferentes taxas de alimentação ao longo do 

dia, entre as espécies e fases de vida, as observações da atividade de forrageio foram 

divididas em três períodos do dia: Manhã (9:00 às 11:00), Meio dia (11:01 às 14:00) e 

Tarde (14:01 às 16:00) (adaptado de Bonaldo et al., 2006), em cada estação de coleta. 
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O Índice de Eletividade de Ivlev (Ivlev, 1961; Krebs, 1989) foi utilizado para 

verificar a preferência ou rejeição de cada item alimentar por cada espécie estudada em 

cada fase de vida. O índice é definido pela fórmula:  

 

Ei = (ri - pi) / (ri + pi) 

 

Onde ri é a porcentagem de mordidas de cada espécie no tipo de alimento i e ni é a 

porcentagem do tipo de alimento i, na área de estudo. Os valores de E variam de – 1.0 a 

+ 1.0, sendo zero quando não há seleção de determinado item alimentar.  Há seleção 

quando a proporção de uso de determinado item é superior à proporção da 

disponibilidade do mesmo (valores próximos de +1), no ambiente. Há rejeição (valores 

próximos de -1) quando a proporção de uso é menor que a proporção da disponibilidade 

do habitat (Ivlev, 1961; Jacobs, 1974). 

A disponibilidade de cada item alimentar foi determinada através do método de 

Ponto de Intersecção (Rogers et al., 1994; Ferreira & Maida, 2006), nos mesmos 

transectos utilizados para estimativa de abundância de escaríneos. 

 Observações separadas de indivíduos em Fase inicial e Terminal foram feitas 

somente para Sparisoma frondosum, uma vez que nenhum indivíduo de Sparisoma 

axillare em fase terminal foi encontrado durante o presente estudo.  

Seguindo Bonaldo et al. (2006), foram excluídas da análise de seletividade 

alimentar as observações de mordidas em pedaços de macroalgas pardas soltas e 

amontoadas sob o substrato arenoso, uma vez que a disponibilidade deste item muda ao 

longo do dia no ambiente. 

 

 

3.3.6- Sobreposição de nicho alimentar 

 

A sobreposição entre as dietas de jovens e adultos de Sparisoma axillare e S. 

frondosum foi estimada através do índice de sobreposição de nicho de Pianka (1973), 

obtido pela expressão descrita abaixo:  
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O cálculo é feito para pares de espécies, onde pij  e  pik são as proporções  dos  

recursos  utilizados  pelas espécies j e k. Ojk = Okj indica que o índice é simétrico, ou 

seja, a sobreposição da espécie j sobre a espécie k é equivalente à sobreposição da 

espécie k sobre a j. 

 Os cálculos foram efetuados com o auxílio do software  EcoSim  7.0  (Gotelli  

&  Entsminger,  2004), utilizando-se  valores  de  proporção  de  mordidas efetuadas nos 

diferentes itens alimentares consumidos pelos escarídeos. Este índice resulta em valores 

que variam de 0 ou 0% (sem sobreposição de nicho trófico) a 1 ou 100% (sobreposição 

completa).   

 

 

3.3.7- Interações agonísticas e outros comportamentos 

 

Interações agonísticas intra e interespecíficas e frequência de defecação, 

comportamentos comumente observados durante a atividade de forrageio, foram 

registrados em observações independentes, também de 1 minuto (Francini-Filho et al., 

2009), utilizando os métodos “Animal-focal” e “Todas as Ocorrências” (Altmann, 1974; 

Lehner, 1996). 

No total, foram realizadas 409 observações referentes à frequência de 

alimentação e seleção de alimento e 380 observações referentes à frequência de 

interações agonísticas e taxa de defecação. 

Outros comportamentos observados envolvendo indivíduos de Sparisoma, mas 

que não eram objeto do presente estudo, foram registrados e são descritos de forma 

sucinta, como observações complementares. 

 

 

3.4- ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados utilizando-se o programa STATISTICA 8.0, e tiveram 

sua normalidade testada através do teste de Kolmogorov-Smirnov e homocedasticidade, 

através do Teste de Levene. Na situação em que os dados não apresentaram distribuição 

normal e homocedasticidade, os mesmos sofreram transformação logarítimica [Log 

(X+1)] na base 10, com exceção dos dados de profundidade e temperatura, cuja 
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transformação utilizada foi a de Box-Cox (Box & Cox, 1964; Sakia, 1992) através dos 

algoritmos mostrados na Tabela II. 

 

Tabela II: Variáveis e suas respectivas transformações Box-Cox 

Variável Transformação Box-Cox 

Temperatura ((Temp^(1.302430))-1)/(1.302430) 

Profundidade 
 
(((Prof+(0.200000))^(1.293795))-1)/(1.293795) 
 

 

 

Foi adotado o nível de significância de 0,05 e para verificar possíveis diferenças 

nas características ambientais registradas nesse estudo (Rugosidade, Temperatura e 

Profundidade) entre os pontos de coleta, realizou-se o Teste t de Student, bem como 

para verificar diferenças nas abundâncias de jovens e adultos de Sparisoma spp e nas 

abundâncias das espécies S. axillare e S. frondosum, nos recifes de Maracajaú, e em 

cada ponto de coleta, especificamente. 

A similaridade entre os pontos amostrais, quanto à cobertura bêntica, foi testada 

através da Análise de Similaridade (ANOSIM). Os dados de cobertura de substrato 

também foram analisados através da Análise de Porcentagem de Similaridade 

(SIMPER), a fim de destacar os itens que mais contribuíram para a similaridade ou 

dissimilaridade dentro de cada ponto de amostragem e entre eles. A similaridade entre 

as áreas foi ilustrada graficamente através do Escalonamento Multidimensional não-

Métrico nMDS e tais análises foram feitas utilizando o programa Primer 5®.  

Análise de Correspondência Canônica (CCA) foi realizada, a fim de observar os 

padrões das relações entre as coberturas de substrato e a distribuição das espécies de 

escarídeos. Para tal, foi realizado o teste de Monte-Carlo, com 999 permutações. A 

análise foi feita utilizando o programa Canoco for Windows 4.5® 

Foram realizados testes de Análise de Variância- ANOVA, a fim de verificar a 

existência de diferenças na abundância, taxa de alimentação, frequência de interações 

agonísticas e taxa de defecação, entre as espécies em diferentes fases de vida. No estudo 

da preferência alimentar também foram realizadas Análises de Variâncias (ANOVA) 

para comparar o número médio de mordidas nos diferentes itens alimentares e também, 

a fim de verificar diferenças entre indivíduos que forrageavam em grupo ou solitários. 
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4- RESULTADOS 

 

 

4.1. PARÂMETROS ABIÓTICOS 

 

 A profundidade média registrada na área de estudo foi 1, 47 ± 0,3 m, e o índice 

médio de rugosidade encontrado foi de 0,76 ± 0,09. Entre os dois pontos de coleta, 

foram detectadas diferenças significativas em relação aos valores de Rugosidade 

(t=5.40, gl=58, p<0,01) e Profundidade (t=3,34, gl=58, p<0,01) (Tabela III), sendo o 

ponto 01, o que apresentou os maiores valores de profundidade, e o ponto 02 o que 

apresentou a maior média de Rugosidade de substrato (Fig. 08). A temperatura da água 

não diferiu significativamente entre os dois pontos de coleta, e teve média de 27,1ºC ± 

0,7. 

 

Tabela III: Média (± Desvio Padrão) das variáveis ambientais Rugosidade, 
Profundidade e Temperatura, nos dois pontos de coleta, dos Recifes de 
Maracajaú-RN. 

Variáveis ambientais 

 Rugosidade Profundidade Temperatura 

Ponto 01 
 

0,81 ± 0,07 
 

1,60 ± 0,28 27,1 ± 0,63 

 
Ponto 02 
 

0,70 ± 0,08 1,34 ± 0,33 27,1 ± 0,74 
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Figura 08: Diferenças de profundidade (acima) e 
rugosidade (abaixo) entre os pontos amostrais, nos parrachos 
de Maracajaú, RN. 

 

 

Com relação à cobertura bêntica, os Recifes de Maracajaú caracterizaram-se por 

uma elevada abundância relativa de substrato arenoso, seguido de cobertura de Turf e 

Macroalgas, representadas principalmente pelos gêneros Laurencia e Dictyopteris (Fig. 

09). 
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Figura 09: Porcentagens das diferentes coberturas bênticas, nos 
Recifes de Maracajaú, RN. (AR: Areia, TU: Turf, MA: Macroalga, 
SM: Substrato misto, ZO: Zoantídeo, CP: Coral Pétreo

 

Os pontos amostrais 01 e 02 apresentaram o mesmo tipo de cobertura bêntica, 

porém em proporções distintas, principalmente daquelas categorias mais representativas 

na área de estudo, tais como Areia e 

arenoso foi predominante, representando 59% da cobertura bêntica total. 

Substrato misto foram outras categorias bênticas relativamente representativas (15% e 

8%, respectivamente), assim como zoantídeo (8%), principalmente representado por 

Palithoa caribeorum. Nesse ponto de coleta, 

apenas 5% do total de cobertura, sendo 

sua vez, o ponto 02 caracterizou

representadas principalmente pelo gênero 

(24%), tapetes de Turf e Substrato mist

 

 

 

Porcentagens das diferentes coberturas bênticas, nos 
Recifes de Maracajaú, RN. (AR: Areia, TU: Turf, MA: Macroalga, 
SM: Substrato misto, ZO: Zoantídeo, CP: Coral Pétreo, OT: Outros).

Os pontos amostrais 01 e 02 apresentaram o mesmo tipo de cobertura bêntica, 

porém em proporções distintas, principalmente daquelas categorias mais representativas 

na área de estudo, tais como Areia e Macroalga (Fig. 10).  No ponto 01

arenoso foi predominante, representando 59% da cobertura bêntica total. 

outras categorias bênticas relativamente representativas (15% e 

8%, respectivamente), assim como zoantídeo (8%), principalmente representado por 

Nesse ponto de coleta, a cobertura de Macroalgas 

e cobertura, sendo Dyctiopteris, o principal gênero encontrado. Por 

caracterizou-se pela dominância de Macroalgas (27%), 

ncipalmente pelo gênero Laurencia, seguido de cobertura arenosa 

e Substrato misto (19% e 13%, respectivamente). 
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Porcentagens das diferentes coberturas bênticas, nos 
Recifes de Maracajaú, RN. (AR: Areia, TU: Turf, MA: Macroalga, 
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Os pontos amostrais 01 e 02 apresentaram o mesmo tipo de cobertura bêntica, 

porém em proporções distintas, principalmente daquelas categorias mais representativas 

No ponto 01 o substrato 

arenoso foi predominante, representando 59% da cobertura bêntica total. Turf e 

outras categorias bênticas relativamente representativas (15% e 

8%, respectivamente), assim como zoantídeo (8%), principalmente representado por 

a cobertura de Macroalgas representou 

o principal gênero encontrado. Por 

se pela dominância de Macroalgas (27%), 

seguido de cobertura arenosa 
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Figura 10: Porcentagem dos componentes da cobertura bêntica, por 
ponto amostrado, nos recifes de Maracajaú, RN. Os números acima das 
barras indicam a porcentagem de cada cobertura bêntica. (AR: Areia, TU: 
Turf, SM: Substrato misto, MA: Macroalga, CP: Coral Pétreo, ZO: 
Zoantídeo, OT: Outros) 

 

Ainda com relação à cobertura bêntica, os resultados obtidos através da Análise 

de Similaridade (ANOSIM) sugeriram diferenças significativas, porém, com 

sobreposição de grupos, entre os pontos de coleta (R= 0,444, p=0,001). 

Através do Diagrama de Escalonamento Multidimensional Não Métrico (nMDS) 

observou-se uma separação das duas sub-áreas (Fig. 11), as quais representaram 30,12% 

de dissimilaridade entre si. As categorias Macroalga e Areia foram as que mais 

contribuíram para tal dissimilaridade (24,16% e 17,96%, respectivamente). 

 

Figura 11: Representação gráfica da Análise por Escalonamento 
Multidimensional Não Métrico (nMDS) quanto a porcentagem de cobertura 
bêntica entre os pontos amostrados nos parrachos de Maracajaú, RN. 
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4.2- ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE S. AXILLARE E S. FRONDOSUM 

  

Foram registrados na área de estudo, em média, 16 indivíduos de Sparisoma spp 

por transecto, os quais representaram densidade média de 0,3±0,07 indivíduos/m² 

(n=929). 

No geral, indivíduos na fase juvenil foram os mais representativos (t=5,04; 

p<0,001) e, juntos, representaram 64% do total de Sparisoma spp encontrados na área 

de estudo, com abundância média de 9,9 ± 4,06 (n=594). Já os indivíduos adultos 

apresentaram uma abundância média de 5,58 ± 3,61 (n= 335) (Fig. 12). 

 

 

 

Figura 12: Diferenças na abundância de jovens e adultos de 
budiões (Scarinae), nos recifes de Maracajaú, RN. 

 

Quando comparadas as abundâncias de adultos de S. axillare (3,01± 2,28) e S. 

frondosum (2,60 ± 3,00), incluindo indivíduos nas fases de vida inicial e terminal, não 

foram detectadas diferenças estatisticamente significativas entre as duas espécies 

(t=1,71, p=0,08). As abundâncias de adultos de S. frondosum em fase inicial e terminal, 

por sua vez, mostraram-se diferenciadas (t=3,9, p<0,001), sendo os primeiros os mais 

abundantes (Fig. 13). 
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Figura 13: Diferença na abundância de Sparisoma frondosum 
em fase inicial (FI) e terminal (FT), nos recifes de Maracajaú, 
RN. 

 

 

Através da Análise de variância (ANOVA), verificou-se que a abundância 

variou significativamente com relação às espécies e fases de vida (F=139,5; g.l= 3; 

p<0,001), sendo os jovens (Sparisoma spp) os mais abundantes e os S. frondosum em 

fase terminal os menos abundantes, nos recifes de Maracajaú (Fig. 14).  

 

 

Figura 14: Diferenças entre a abundâncias média de budiões 
(Scarinae) nos recifes de Maracajaú-RN. (Spar J: Sparisoma 
jovem; Axi FI: S. axillare em fase inicial; Fron FI: S. frondosum 
em fase inicial; Fron FT: S. frondosum em fase terminal) 
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Conforme mostrado nas Tabelas IV e V, indivíduos jovens de Sparisoma  foram 

significativamente mais abundantes que os adultos, em ambos os pontos amostrais. Com 

relação à abundância de adultos de S. axillare e S. frondosum, no ponto 01 não foram 

detectadas diferenças entre esses, enquanto que no ponto 02 a primeira espécie foi 

significativamente mais representativa. Para S. frondosum, observou-se que indivíduos 

em fase inicial foram os mais abundantes, em ambos os pontos de coleta. 

 

Tabela IV: Número de indivíduos (entre parênteses) e abundância média (± desvio padrão) de 
indivíduos jovens e adultos de Sparisoma, nos recifes de Maracajaú, RN. 

Abundância média (número de indivíduos) 

 Ponto 01 Ponto 02 

Sparisoma jovem 10,17 ± 4,26 (305) 9,63 ± 3,91 (289) 

S. axillare 2,10 ± 1,73 (63) 3,93 ± 2,42 (118) 

S. frondosum 3,30 ± 3,69 (99) 1,83 ± 1,83 (55) 

Fase inicial 2,40 ± 2,67 (72) 1,17 ± 1,11 (35) 

Fase terminal 0,90 ± 1,37 (27) 0,67 ± 1,06 (20) 

 

 

Tabela V: Resultados dos Testes t, para diferenças na abundância de budiões (Sparisoma spp.), 
nos recifes de Maracajaú, RN. (FI: Fase Inicial; FT: Fase Terminal). 

Teste t 

 Ponto 01 Ponto 02 

Sparisoma jovens - Sparisoma adultos t= 4,02; p<0,001 t= 3,03; p<0,001 

S. axillare - S. frondosum t= 1,35; p=0,1809 t= 4,4; p<0,001 

S. frondosum FI - S. frondosum FT t= 3,36; p<0,001 t= 2,18; p<0,05 

 

 

Os resultados da ANOVA Fatorial não mostraram diferenças significativas em 

relação à abundância de budiões nas diferentes fases de vida, entre os locais amostrados. 

A interação entre os dois fatores (locais amostrados e abundâncias), entretanto, 

mostrou-se significativa e o teste de Bonferroni, realizado a posteriori, mostrou que 

adultos de S. axillare foram significativamente mais abundantes no ponto amostral 02 

(Tabela VI; Fig. 15). 
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Tabela VI: Resultados da ANOVA Fatorial para abundância de jovens e adultos 
de Sparisoma spp, com relação aos locais amostrados, fases de vida e a interação 
entre abundâncias e locais amostrados, nos recifes de Maracajaú-RN.   

ANOVA Fatorial 

 
g.l. F P 

Local 1 0.001 0.971053 

Espécie (Fase de vida) 3 149.949 0.000000 

Interação entre local amostrado e 
abundância 

3 7.178 0.000125 

 

 

 

Figura 15: Abundancia de Sparisoma spp jovens e adultos de S. 
axillare e S. frondosum, por local de amostragem, nos parrachos 
de Maracajaú, RN. Barras verticais indicam 95% do Intervalo de 
Confiança (Spar J: Sparisoma jovens; Axi FI: S. axillare em fase 
inicial, Fron FI: S. frondosum em fase inicial; Fron FT: S. 
frondosum em fase terminal). 

 

 

Com relação à utilização do habitat, o resultado da Análise de Correspondência 

Canônica (CCA) identificou que os indivíduos jovens mostraram-se associados à 

presença de corais pétreos e zoantídeos, sendo, de acordo com o seu posicionamento no 

gráfico, considerados generalistas (Fig. 16). Por sua vez, os adultos de S. axillare 

apresentaram-se principalmente associados a substrato misto e Turf, enquanto S. 

frondosum em fase inicial mostrou forte relação com o substrato arenoso. Tal relação 

também foi observada para S. frondosum em fase terminal, porém de forma menos 

acentuada. 
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Figura 16: Análise de Correspondência Canônica (CCA), mostrando os 
padrões de ocorrência de jovens (Sparisoma spp) e adultos de S. axillare e 
S. frondosum, nos recifes de Maracajaú, RN (Spari J: Sparisoma jovem; 
Axi FI, S. axillare em fase inicial; Fron FI, S. frondosum em fase inicial; 
Fron FT, S. frondosum em fase terminal). 

 

 

 

4.3- ATIVIDADE DE FORRAGEIO  

 

Das 409 observações realizadas, 157 registraram o forrageio de Sparisoma 

jovens, 101 de S. axillare e 151 de S. frondosum (86 em fase inicial e 65 em fase 

terminal). Registrou-se um total de 3.480 mordidas em 14 diferentes itens, que foram 

agrupados em categorias (Tabela VII, Fig. 17). No presente trabalho, a categoria 

“outros” refere-se aos itens alimentares pouco ou nunca consumidos por Sparisoma spp. 
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Tabela VII: Número de mordidas efetuadas em cada item alimentar, por jovens (Sparisoma 
spp) e adultos de Sparisoma axillare e S. frondosum, nos Recifes de Maracajaú (n: número de 
indivíduos observados) 
Categorias Itens Sparisoma 

jovens (n=157) 
S. axillare 
FI (n=101) 

S. frondosum 
FI (n=86) 

S. frondosum 
FT (n=65)  

Areia Areia 288 175 180 75  

Turf 

Mistura de algas 
das espécies 

Gelidium spp, 
Gelidiela sp, 
Amphiroa sp 

256 89 89 47  

Substrato 
misto 

Mistura de Turf 
esparso (algas 
menores que 2 
cm) com areia, 
sob rocha ou 
alga calcária 

1073 423 121 68  

Macroalgas 
pardas 

Dyctiota spp 9 5 4 1  

Dyctiopteris spp 134 119 33 12  

Macroalgas 
vermelhas 

Laurencia sp 28 1 6 0  

Cryptonemia sp 5 6 0 0  

Macroalgas 
soltas 

Amontoado de 
macroalgas 

soltas 
21 80 43 27  

Outros Palithoa sp 12 0 2 0  

 Siderastrea sp 2 0 0 0  

 Esponja 38 0 0 0  

 
Alga calcária 
incrustante 

2 4 2 0  
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Figura 17: Categorias de itens alimentares utilizados por Sparisoma spp, nos 
Recifes de Maracajaú (A: Areia, B: Turf, C: Substrato misto, D: Macroalga parda, E: 
Macroalga vermelha, F: Macroalga solta, G: Outros) (Fotos: Luisa Moreira). 
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4.3.1- Disponibilidade de itens alimentares no ambiente

 

 Nos recifes de Maracajaú, a categoria alimentar predominantemente encontrada 

foi “Areia”, seguida respectivamente de “

pétreos, e outros itens pouco ou não consumidos pelos indivíduos de 

presente estudo (Fig. 18). 

 

Figura 18: Porcentagem de categorias alimentares disponíveis nos 
recifes de Maracajaú, RN

 

 A disponibilidade das categorias de itens alimentares mostrou

entre os dois pontos amostrais (Fig. 19

predominância de “Areia”, representando mais da metade dos itens encontrados 

área, e pela baixa disponibilidade de macroalgas

itens alimentares apresentam
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Porcentagem de categorias alimentares disponíveis nos 
Maracajaú, RN 

A disponibilidade das categorias de itens alimentares mostrou

s dois pontos amostrais (Fig. 19), sendo o ponto 01 caracterizado por grande 

predominância de “Areia”, representando mais da metade dos itens encontrados 
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Figura 19: Porcentagem de categorias alimentares disponíveis, por ponto amostral, 
nos recifes de Maracajaú, RN. 

 

 

4.3.2- Frequência de alimentação 

 

A taxa de alimentação mostrou-se significativamente diferente entre indivíduos 

jovens (Sparisoma spp) e adultos, na área de estudo (t= 9,37; p<0,001) (Fig. 20), sendo 

os jovens os que efetuaram maior média de mordidas/minuto. 

 

 

 

Figura 20: Diferenças na taxa de alimentação entre jovens e 
adultos de Sparisoma spp, nos recifes de Maracajaú, RN.  
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Quando comparado o número de mordidas/minuto efetuado por adultos de S. 

axillare e de S. frondosum, incluindo indivíduos nas fases inicial e terminal, verificou-se 

que adultos de S. axillare exibiram uma maior taxa de alimentação (t=7,2; p<0,001) 

(Fig. 21).  

 

Figura 21: Diferenças na taxa de alimentação entre adultos de 
S. axillare e S. frondosum, nos recifes de Maracajaú.  

 

Dentre os adultos de S. frondosum, foram observadas diferenças significativas 

entre as taxas de mordidas efetuadas por indivíduos em fase inicial e terminal (t=2,69; 

p<0,05), sendo os primeiros os que exibiram maior número de mordidas/min (Fig. 22). 

 

 

Figura 22: Diferenças na taxa de alimentação de adultos de S. 
frondosum em fase inicial (FI) e terminal (FT), nos recifes de 
Maracajaú-RN.  
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Conforme mostrado na figura 23, a taxa de alimentação (mord/min) mostrou-se 

significativamente diferente quando comparada entre todas as fases de vida de S. 

axillare e S. frondosum, (F=58,7; g.l.= 3; p<0,001). Os indivíduos em fase juvenil 

exibiram maior média de taxa de alimentação, enquanto os adultos de S. frondosum em 

fase terminal apresentaram a menor média de taxa de mordidas. 

 

 

Figura 23: Diferenças nas taxas de alimentação média 
(mord/min) de jovens (Sparisoma spp) e adultos de S. axillare 
e S. frondosum, nos recifes de Maracajaú, RN.   

 

Analisando-se a frequência de alimentação por fase de vida, foi encontrado o 

mesmo padrão geral: jovens de Sparisoma exibindo a maior taxa de alimentação, 

seguido de S. axillare em fase inicial e S. frondosum em fase terminal, efetuando o 

menor número de mordidas/minuto, nos pontos 01 (F=30,98; gl= 3; p<0,001) e 02 

(F=26,75; gl=3; p<0.001). A Tabela VIII mostra a média de taxa de alimentação 

efetuada por cada espécie e fase de vida de Sparisoma, observada. 
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Tabela VIII: Média (e desvio padrão) da taxa de alimentação (mordidas/minuto) efetuada 
por jovens e adultos de Sparisoma, em cada ponto de coleta.  

Taxa de alimentação (mordidas/minuto) 

 Ponto 01 Ponto 02 

Sparisoma jovens 11,6 ± 6,5 12,12 ± 7,01 

S. axillare FI 9,31 ± 6,88 8,54 ± 4,73 

S. frondosum 

FI 

FT 

4,83 ± 6,42 

5,78 ± 6,75 

3,72 ± 5,91 

4,51 ± 4,34 

5,33 ± 4,94 

3,24 ± 2,84 

 

 

Os resultados da ANOVA Fatorial não mostraram diferenças significativas em 

relação ao número de mordidas, efetuada pelas espécies de Sparisoma, nas diferentes 

fases de vida, entre os pontos amostrados (Tabela IX). A interação entre os dois fatores 

(locais amostrados e espécies nas diferentes fases de vida), também não se mostrou 

significativa. 

 

Tabela IX: Resultados da ANOVA Fatorial, para diferenças na taxa de alimentação 
(mordidas/minuto) de Sparisoma jovens e adultos, entre os pontos de coleta 01 e 02. 

ANOVA Fatorial 

 
g.l. F P 

Local 1 0,051 0.821296 

Espécies (Fases de vida) 3 56,297 0.000000 

Interação 3 0,035 0.991153 

 

 

Com relação à média de taxa de alimentação de cada espécie ao longo do dia, 

verificou-se que, jovens e adultos de S. axillare e S. frondosum tenderam a alimentar-se 

com maior frequência no período compreendido entre 11:01 e 14:00 horas.  As 

diferenças nas taxas de alimentação ao longo do dia, entretanto, não foram 

estatisticamente significativas e, por esta razão, considera-se que esforço alimentar de 

indivíduos jovens e adultos foi equivalente, durante os três períodos analisados. 
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4.3.3- Uso de itens alimentares 

 

No geral, todas as categorias alimentares foram utilizadas por budiões jovens e 

adultos nos recifes de Maracajaú, em pelo menos um dos pontos de coleta. Exceções 

foram representadas por Macroalgas vermelhas e Outros (Palithoa sp, Siderastrea sp, 

alga calcária incrustante e esponja), que não foram consumidos por adultos de S. 

frondosum em fase terminal.  

Os resultados da ANOVA mostraram que os itens alimentares foram 

diferentemente utilizados nos recifes de Maracajaú (Tabela X). Os testes LSD, 

realizados a posteriori, mostraram que a categoria alimentar mais consumida por 

Sparisoma jovens e adultos de S. axillare foi Substrato misto, enquanto que adultos de 

S. frondosum efetuaram maior taxa de mordidas em Areia e Substrato misto (adultos em 

fase inicial), e Areia, Turf e Substrato misto (indivíduos em fase terminal) (LSD, 

p>0,05) (Fig. 24). 

 

Tabela X: Resultados da ANOVA para diferenças entre o número de mordidas 
efetuadas pelos budiões (Scarinae), por categoria de item alimentar, nos recifes de 
Maracajaú (F= valor do teste, gl: grau de liberdade)  

ANOVA 

Espécie/Fase de vida gl F P 

Sparisoma jovem 6 95,69 <0,0001 

S. axillare FI 6 37,11 <0,0001 

S. frondosum  

Fase inicial 

Fase terminal 

6 11,28 <0,0001 

4 3,46 <0,005 
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Figura 24: Porcentagem de mordidas efetuadas por budiões (Scarinae) jovens 
e adultos, nos  diferentes tipos de itens alimentares, nos parrachos de 
Maracajaú, RN. As barras verdes indicam a disponibilidade de cada item 
alimentar no ambiente. (AR: Areia; TU: Turf; SM: Substrato misto; MP: 
Macroalga parda; MV: Macroalga vermelha; OT: Outros; MS: Macroalgas 
soltas; FI: fase inicial; FT: fae terminal) 
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Considerando as sub-áreas amostradas, verificou-se que o uso das diferentes 

categorias alimentares pelos budiões estudados também variou significativamente, com 

relação aos pontos de coleta (Tabela XI).  

 
Tabela XI: Resultado da ANOVA para diferenças no número de mordidas efetuadas em cada 
item alimentar, por ponto amostral, pelos budiões (Scarinae) nas diferentes fases de vida, nos 
recifes de Maracajaú, RN (N= número de observações, gl: grau de liberdade) 

 

 

No ponto de coleta 01, o item Substrato misto foi o mais consumido por jovens 

de Sparisoma, enquanto adultos de S. axillare (FI) consumiram Areia e Substrato misto 

em proporções equivalentes (Fig. 25). Indivíduos de S. frondosum (FI), efetuaram maior 

taxa de mordidas no item Areia, enquanto os de S. frondosum em fase terminal 

morderam preferencialmente Areia, Turf, Substrato misto e Macroalga solta (Tukey, 

p>0,05). 

 

ANOVA 

Ponto 01 N gl F P 

Sparisoma jovem 79 6 103,19 <0,0001 

S. axillare FI 50 6 50,14 <0,0001 

S. frondosum FI 39 6 9,55 <0,0001 

S. frondosum FT 25 6 9,32 <0,0001 

Ponto 02 N gl F P 

Sparisoma jovem 78 6 31,35 <0,0001 

S. axillare FI 51 6 10,82 <0,0001 

S. frondosum FI 47 6 10,59 <0,0001 

S. frondosum FT 40 6 5,01 = 0,0002 
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Figura 25: Porcentagem de mordidas efetuadas por budiões (Scarinae) jovens e 
adultos, nos  diferentes itens alimentares, no ponto de coleta 01, nos recifes de 
Maracajaú, RN. As barras verdes indicam a disponibilidade de cada item 
alimentar no ambiente. (AR: Areia; TU: Turf; SM: Substrato misto; MP: 
Macroalga parda; MV: Macroalga vermelha; OT: Outros; MS: Macroalgas soltas; 
FI: fase inicial; FT: fase terminal) 
 

De forma geral, no ponto 02 o item Substrato misto recebeu um maior número 

de mordidas por jovens e adultos de Sparisoma (Fig. 26); destaca-se ainda as mordidas 

dirigidas ao item Turf por indivíduos de S. frondosum em fase inicial (Tukey, p>0,05)  

 

 

Figura 26: Porcentagem de mordidas efetuadas por budiões (Scarinae) jovens e 
adultos, nos  diferentes tipos de itens alimentares, no ponto de coleta 02, nos 
recifes de Maracajaú, RN. As barras verdes indicam a disponibilidade de cada 
item alimentar no ambiente. (AR: Areia; TU: Turf; SM: Substrato misto; MP: 
Macroalga parda; MV: Macroalga vermelha; OT: Outros; MS: Macroalgas soltas; 
FI: fase inicial; FT: fase terminal) 
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4.3.4- Sobreposição de nicho alimentar 

 

Os valores obtidos pelo índice de sobreposição de nicho de Pianka, aplicado 

sobre a proporção de mordidas em cada item alimentar por Sparisoma jovens, e adultos 

de S. axillare e S. frondosum, permitiram quantificar a similaridade na composição da 

dieta dos budiões nos recifes de Maracajaú (Tabela XII). 

 

Tabela XII: Resultado do cálculo do Índice de Pianka, utilizado para avaliar sobreposição de 
nicho trófico entre budiões (Scarinae) jovens e adultos em fase inicial (FI) e terminal (FT), nos 
recifes de Maracajaú-RN. 

Índice de Pianka 

 
Sparisoma 

 Jovem 
S. axillare 

 (FI) 
S. frondosum 

 (FI) 
S. frondosum 

(FT) 

Sparisoma Jovem - 0,9824 0,7693 0,8395 

S. axillare FI - - 0,8311 0,8792 

S. frondosum FI - - - 0,9891 

S. frondosum FT - - - - 

 

Observou-se que, em geral, jovens e adultos de Sparisoma apresentaram alta 

sobreposição de nicho alimentar. Uma maior sobreposição (98%) foi encontrada, 

sobretudo entre jovens de Sparisoma e adultos de S. axillare, e entre adultos de S. 

frondosum (em fase inicial e terminal). 

 

4.3.5- Seletividade alimentar 

 

Analisando a área de estudo como um todo, observou-se que as espécies S. 

axillare e S. frondosum diferiram quanto a seleção de itens alimentares. Tal diferença 

também foi encontrada entre adultos de S. frondosum (fase inicial e fase terminal).   

Foram encontrados padrões gerais no forrageio das duas espécies estudadas e 

suas diferentes fases de vida, como se segue: a categoria Substrato misto foi fortemente 

selecionada por Sparisoma jovens e adultos de S. axillare e S. frondosum na área de 

estudo, enquanto Macroalgas vermelhas, e Outros itens alimentares foram fortemente 

rejeitados por todos (Fig. 27). 

Os Turfs de algas foram fracamente selecionados, apenas por adultos de S. 

frondosum (tanto em fase inicial, quanto em terminal). As macroalgas pardas, 

representadas principalmente pelo gênero Dyctiopteris, foram selecionadas 
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principalmente por adultos de S. axillare. Jovens de Sparisoma spp e S. frondosum em 

fase inicial, apresentaram baixa seletividade a tais macroalgas e S. frondosum em fase 

terminal, por sua vez, apresentou uma pequena rejeição, por esse item. 

 

 

Figura 27: Seleção alimentar (Índice de Ivlev) para as diferentes categorias 
alimentares, por jovens e adultos de Sparisoma spp, nos recifes de Maracajaú, RN 
(AR: Areia; TU: Turf; SM: Substrato misto; MP: Macroalga parda; MV: 
Macroalga vermelha; OT: Outros; FI: fase inicial; FT: fae terminal) 
 

 

Quando a seletividade de itens alimentares foi analisada em cada ponto amostral, 

observou-se que um mesmo item algumas vezes variou de “selecionado” a “rejeitado” 

pela mesma espécie de Sparisoma, dependendo do local de amostragem (Fig. 28).  

A categoria Substrato misto, porém, foi fortemente selecionada por jovens e 

adultos de budiões, em ambos os pontos de coleta. A categoria alimentar “outros”, por 

sua vez, foi fortemente rejeitada por jovens e adultos, em ambos os pontos amostrais. 

No ponto de coleta 01, além de Substrato misto, observou-se uma seletividade 

por Macroalgas pardas, por jovens e adultos de S. axillare e S. frondosum em fase 

inicial, enquanto adultos de S. frondosum em fase terminal, rejeitaram tal item. A 

diferença na seletividade de um mesmo item alimentar, por adultos de S. frondosum em 

fases distintas foi também observada com relação aos itens Areia e Turf, no ponto de 

coleta 01. 
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No ponto amostral 02, além do substrato misto, apenas os itens Turf e Macroalga 

parda foram (fracamente) selecionados por S. frondosum (apenas em fase inicial) e S. 

axillare, respectivamente. 

 

 

 

Figura 28: Seleção alimentar (Índice de Ivlev) para as diferentes categorias 
alimentares, por jovens e adultos de Sparisoma spp, no ponto amostral 01 (acima) 
e 02 (abaixo), dos recifes de Maracajaú. (AR: Areia; TU: Turf; SM: Substrato 
misto; MP: Macroalga parda; MV: Macroalga vermelha; OT: Outros; FI: fase 
inicial; FT: fae terminal) 
 

 

4.3.6- Frequência de defecação 

  

 A eliminação de fezes por budiões foi observada em 380 indivíduos (Fig. 29). A 

taxa média de defecação/minuto registrada durante a atividade de forrageio, diferiu 
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entre jovens e adultos de S. axillare e S. frondosum, nos parrachos de Maracajaú (F=4,1; 

g.l.=3; p<0,01), sendo os indivíduos jovens, os que apresentaram a menor taxa (Fig. 30). 

Não foram encontradas diferenças siginificativas na taxa de defecação de adultos de S. 

axillare e S. frondosum  (LSD, p>0,05). 

 

 

Figura 29: Eliminação de fezes por Sparisoma frondosum, 
nos recifes de Maracajaú, RN. Foto: Luisa Moreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30: Taxa média de defecação de jovens e adultos de 
Sparisoma, nos recifes de Maracajaú, RN 
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4.4- COMPORTAMENTOS 

 

  4.4.1- Agregação durante forrageio 

 

O comportamento de agregação durante a o forrageio, que inclui o deslocamento 

e alimentação foi registrado em 23% (n=95) dos indivíduos de Sparisoma avistados na 

área de estudo. Adultos de S. frondosum foram mais frequentemente vistos em 

agregações, quando comparados com Sparisoma jovens e S. axillare em fase inicial 

(ANOVA, F=19,3, g.l=3; p<0,0001) (Fig. 31). Não houve diferença significativa no 

número de agregações observadas entre S. frondosum em fase inicial e terminal 

(Scheffe, p>0,05). 

 

 

Figura 31: Porcentagem de Sparisoma jovens, e adultos de S. axillare e 
S. frondosum observados em agregações nos recifes de Maracajaú, RN. 
As barras indicam o erro padrão (FI: fase inicial; FT: fase terminal).  

 

Com relação ao comportamento gregário (incluindo duplas), os jovens de 

Sparisoma foram avistados mais comumente em duplas, principalmente formadas por 

indivíduos congêneres. Grupos com mais indivíduos, porém, mostraram-se em sua 

maioria, heterogêneos, formados por espécies de outros gêneros ou famílias, 

principalmente indivíduos jovens de Acanthurus chiurgus (Fig 32).   
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Figura 32: Grupo formado por jovens de Sparisoma e 
Acanthurus chirurgus, nos recifes de Maracajaú, RN (Foto: 
Luisa Moreira) 

 

Por sua vez, adultos de S. frondosum, tanto em fase inicial quanto em terminal, 

foram mais frequentemente avistados em grandes grupos mistos, contendo de 3 a 55 

indivíduos (Tabela XIII).  

 

Tabela XIII: Número de indivíduos de Sparisoma jovens e adultos avistados em agregações, 
nos recifes de Maracajaú, RN 

Número de indivíduos em agregações 

 Duplas 
homogêneas 

Duplas  
mistas 

Grupos 
homogêneos 

Grupos 
mistos 

Sparisoma jovem 11 09 01 12  

S. axillare FI 02 - - - 

S. frondosum 

FI 

FT 

 

13 

01 

 

01 

02 

 

09 

03 

 

15 

16 

 

 

As agregações registradas para os adultos de S. frondosum envolveram 

predominantemente adultos de Acanthurus chirurgus (Fig. 33). Além destes, foram 

também registrados adultos de grande porte de Scarus trispinosus (em média 350 mm 

de comprimento total estimado) nas agregações, porém, em menor número (em geral 5-

10 indivíduos de S. trispinosus). Em 80% das observações em que foram registrados, os 

indivíduos de S. trispinosus encontravam-se a frente do grupo, enquanto que indivíduos 
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de S. frondosum e Acanthurus spp os acompanhavam, parando para se alimentar apenas 

quando os S. trispinosus paravam para morder o substrato. Em média 3 a 4 indivíduos 

de S. frondosum adultos compunham o grupo maior, formado por Acathurus spp. e S. 

trispinosus.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Sparisoma frondosum em fase terminal (acima) e inicial 
(abaixo), em destaque, forrageando em meio a cardume de Acanthurus 
spp., nos recifes de Maracajaú, RN. Fotos: Luisa Moreira 
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4.4.2- Agregação e taxa de alimentação 

 

 Foram observadas diferenças na taxa de alimentação (mord/min) de jovens e 

adultos de Sparisoma quando esses se encontravam forrageando solitários ou em 

agregações. Sparisoma jovens exibiram uma maior taxa de alimentação (13,3 ± 5,4 

mord/min) enquanto forrageavam em agregações (t=2,04; p<0,05), enquanto que 

adultos de S. frondosum em fase inicial efetuaram a maior taxa de mordidas média (6,9 

± 5,9 mord/min), enquanto forrageavam solitários (t=3,22; p<0,01) (Fig. 34). A taxa de 

alimentação de S. frondosum em fase terminal não variou entre indivíduos solitários e 

em agregações (p>0,05). Apenas dois indivíduos de S. axillare foram avistados em 

dupla, e por isso tal espécie foi excluída dessa análise. 

 

 

 

Figura 34: Diferenças na taxa de alimentação entre indivíduos de 
Sparisoma jovens (acima) e S. frondosum (abaixo), solitários e em 
agregações durante o forrageio, nos recifes de Maracajaú, RN. 
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4.4.3- Interações agonísticas durante a atividade de forrageio 

 

 Registrou-se um total de 171 interações, sendo 76 % (n=130) destas, ataques de 

Stegastes fuscus em budiões (0,3 ±0,6 ataques/min).  

Não foram registradas diferenças significativas na média de ataques por 

Stegastes fuscus a Sparisoma jovens e adultos de S. axillare e S.frondosum (ANOVA, 

p>0,05). 

 Quando comparada a média de ataques de Stegastes fuscus a indivíduos de 

Sparisoma jovens e S. frondosum adultos que forrageavam em grupo ou solitário, 

observou-se que não houve diferença no número de ataques a jovens e adultos, estando 

estes solitários ou em grupos. 

Outros ataques contra jovens e adultos de Sparisoma representaram 11% das 

interações agonísticas registradas, e foram realizados por outros indivíduos de 

Sparisoma (n=12 ataques) e por outras espécies de peixes recifais (n=7): Haemulon 

aurolineatum, Labrisomus sp, Ocyurus chrysurus, Acanthurus chirurgus e Abudefduf 

saxatilis 

 Conforme mostrado na Figura 30, foram também registrados ataques efetuados 

pelo indivíduo-focal (principalmente S. frondosum fase inicial) durante a atividade de 

forrageio, representando 13% (n=22 ataques) das interações agonísticas observadas.  

Em geral, esses ataques caracterizam-se por rápidas perseguições e, na maioria dos 

casos observados, ocorreram em relação a indivíduos congêneres e de menor tamanho 

que o agressor (Fig. 35).  

 

 

Figura 35: Porcentagem de ataques efetuados por jovens e adultos de 
escarídeos, nos recifes de Maracajaú, RN (FI: fase inicial; FT: fase terminal). 
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Apenas seis ataques por indivíduos de Sparisoma foram direcionados a outras 

espécies, sendo elas: Anisotremus virginicus, por S. axillare FI (n=1 ataque), Haemulon 

aurolineatum (n=1), Kyphosus sp (n=2), por S. frondosum FI e Scarus trispinosus por S. 

frondosum FT (n=2). 

 

 

4.4.4- Outros comportamentos observados 

 

Simbiose de limpeza 

 Três exemplares de Sparisoma foram avistados em estações de limpeza, em 

associações com outras espécies, atuando como clientes. Durante as observações, 

indivíduos de S. frondosum em fase inicial receberam limpeza, em duas ocasiões por 

parte de jovens de Anisotremus virginicus e em uma por jovem de Pomacanthus paru. 

As associações de limpeza observadas duraram, em média 50 segundos. 

 

Predação em carcaça de crustáceo 

Foi registrado um evento de predação em carcaça de crustáceo (Fig. 36), por 

parte de S. frondosum em fase terminal. O evento durou cerca de 5 minutos, e durante 

esse tempo o indivíduo primeiramente efetuou 5 mordidas no item. Posteriormente o 

indivíduo manteve o item na boca durante 1 minuto, enquanto deslocava-se, sem ingeri-

lo. Após esse tempo, o item foi descartado.  

 

 

Figura 36: Carcaça de crustáceo predada por indivíduo de Sparisoma frondosum 
(fase terminal), nos recifes de Maracajaú, RN. Foto: Luisa Moreira 
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Predação em Aplysia dactylomela 

Em fevereiro e março de 2012, foram registrados dois eventos de predação em 

Aplysia dactylomela, por adultos de Sparisoma frondosum.  

O primeiro evento (Fig. 37 a-f) envolveu um grupo de seis indivíduos de S. 

frondosum (sendo cinco em fase inicial e um, em fase terminal) e um adulto de Aplysia 

(aproximadamente 240 mm) aparentemente morto recentemente. Dois indivíduos de S. 

frondosum, em fase inicial, aproximaram-se e efetuaram mordidas na concha interna da 

aplísia, a qual se encontrava exposta. Tais indivíduos em alguns momentos afastavam-

se da A. dactylomela e retornavam em seguida para efetuar novas mordidas. 

Concomitantemente, um indivíduo de Haemulon plumieri se aproximou da aplísia, 

mordendo apenas quando os indivíduos de S. frondosum estavam afastados.   

Além dessas espécies, um indivíduo de Sparisoma axillare (fase inicial) foi 

avistado próximo a Aplysia, enquanto os indivíduos de S. frondosum atacavam sua 

concha, porém esses não exibiram nenhum comportamento alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Evento de predação de Aplysia dactylomela por Sparisoma, registrado em fevereiro 
de 2012, nos recifes de Maracajaú, RN. a- grupo de Sparisoma frondosum (fase inicial e 
terminal) e um indivíduo de Haemulon plumieri aproximam-se de uma Aplysia dactylomela 
morta; b- dois indivíduos de S. frondosum aproximam-se da Aplysia; c-d- Um indivíduo de S. 
frondosum mordendo a concha da Aplysia; e- H. plumieri mordendo o corpo da Aplysia; f- 
concha de A. dactylomela, após o ataque. 

 

Durante o segundo evento (Fig. 38 a-e), um indivíduo de S. frondosum (fase 

inicial) foi avistado mordendo o corpo e a concha de um adulto de Aplysia dactylomela 
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(de aproximadamente 200 mm), aparentemente recentemente morto. Durante o evento 

alimentar, o indivíduo de S. frondosum nadava ao redor da Aplysia, afastando-se da 

mesma e retornando em seguida, para efetuar mordias em seu corpo. Um indivíduo de 

S. axillare (fase inicial) também foi visto nesse evento, próximo ao S. frondosum, 

permanecendo, ocasionalmente, próximo ao corpo da Aplysia. Entretanto, nenhum 

ataque por S. axillare foi registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Evento de predação registrado de Aplysia dactylomela por Sparisoma, registrado em 
março de 2012, nos recifes de Maracajaú, RN. a-b- Sparisoma frondosum (fase inicial) 
aproxima-se da Aplysia dactylomela morta, e efetua mordidas em seu corpo e sua concha; c- 
indivíduo de S.axillare com S. frondosum; d- corpo da Aplysia, mostrando as marcas das 
mordidas de S. frondosum; e- concha de A. dactylomela, após o ataque. 
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5- DISCUSSÃO 

 

 

5.1- ABUNDÂNCIA E USO DO HABITAT POR S. AXILLARE E S. 

FRONDOSUM 

 

A predominância de indivíduos jovens, representando mais da metade dos 

Sparisoma observados nos recifes de Maracajaú era esperada, uma vez que ambientes 

costeiros, como os Parrachos de Maracajaú, são considerados verdadeiros “berçários 

naturais” (Horn & Gibson, 1988) e por serem áreas de menores profundidades, 

favorecem a presença de indivíduos jovens, que, em geral, restringem-se às áreas rasas 

(Ferreira & Gonçalves, 2006). 

Entre os Sparisoma adultos, não foram detectadas diferenças na abundância de 

S. axillare e S. frondosum, nos recifes de Maracajaú, apesar de estudos anteriores terem 

considerado a primeira como a espécie mais conspícua ao longo da costa brasileira 

(Ferreira & Gonçalves, 2006;  Bonaldo et al., 2006; Francini-Filho et al., 2009). 

Nenhum indivíduo de S. axillare em fase terminal foi encontrado na área de 

estudo, estando este resultado de acordo com o que foi observado em Abrolhos por 

Francini-Filho et al. (2009), que também não registraram machos terminais da espécie. 

Bonaldo et al. (2006) encontraram apenas nove indivíduos adultos em fase terminal, 

entre os 219 indivíduos adultos de S. axillare registrados no Arquipélago de Fernando 

de Noronha, aspecto este relacionado ao comportamento de patrulha de território, 

efetuado apenas por indivíduos em fase terminal da espécie, que reduziria a ocupação da 

área por outros machos terminais. No caso dos recifes de Maracajaú, a ausência de 

machos terminais de S. axillare possivelmente está realacionada à faixa de profundidade 

coberta pelo estudo, uma vez que indivíduos de S. axillare em fase terminal tendem a 

ocupar áreas de maior profundidade, quando comparados aos indivíduos em fase inicial 

(Francini-Filho, com. pess., 2011). 

Sabe-se que as características do habitat ou microhabitat podem influenciar 

profundamente a distribuição e abundância de espécies de peixes recifais, através de 

uma variedade de mecanismos (Jones & Syms 1998; Gust, 2002). Este aspecto foi 

evidenciado, no presente estudo, pela distribuição diferenciada de S.axillare e S. 

frondosum (jovens e adultos, e entre as espécies), com indivíduos jovens habitando 

preferencialmente áreas com maiores percentuais de cobertura de corais pétreos e 
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zoantídeos, adultos de S. axillare sendo encontrados, sobretudo, em áreas dominadas 

por Substrato misto, e adultos de S. frondosum, em fase inicial e terminal, mostrando-se 

associados ao substrato arenoso. Esta distribuição diferenciada entre jovens e adultos de 

Sparisoma sugere um padrão de distribuição ontogenética no uso de habitat para as 

espécies em questão na área de estudo. 

Vários trabalhos têm discutido o papel que as características físicas do habitat, 

como a complexidade topográfica, têm na distribuição local de peixes em um recife 

(Luckhurst & Luckhurst, 1978; McClanaham, 1994; Almany, 2004; Gratwick & 

Speight, 2005a, 2005b).  Sale & Douglas (1984), por sua vez, consideram essa relação 

válida apenas para espécies de peixes sedentárias ou territoriais. No presente estudo, as 

a heterogeneidade do substrato (obtida através da rugosidade) não pareceu influenciar 

diretamente a distribuição dos budiões nos recifes de Maracajaú, corroborando o padrão 

observado por Lewis & Wainwright (1985) em estudo sobre abundância de herbívoros 

no Caribe. Entretanto, cabe destacar que, embora não associado diretamente à 

complexidade do substrato, o uso de habitat por peixes herbívoros pode ser dependente 

da distância de áreas adjacentes topograficamente complexas, que oferecem abrigo 

(Randall, 1965; Lewis & Wainwright, op. cit.). 

Em geral, a relação entre a abundância de peixes e a cobertura de coral vivo 

parece ser mais forte em áreas rasas (Chabanet et al., 1997), como na área de estudo 

deste trabalho. Isso ocorre pelo fato de nesses locais os peixes obrigatoriamente 

permanecerem em proximidade física com o substrato (Chabanet et al., op.cit.). A 

associação de Sparisoma jovens a coberturas de coral registrada pode estar relacionada 

ao fato de que, no local de estudo, os cabeços de corais formam picos de crescimento 

(topos recifais) que chegam a atingir pequenas distâncias da superfície, formando áreas 

de pequena profundidade. Tais tipos de micro-habitat são propícios para indivíduos 

jovens e de pequeno porte (Nagelkerken et al., 2000), uma vez que são áreas menos 

frequentadas por predadores (Shulman, 1985). 

Por sua vez, adultos de S. frondosum apresentaram-se associados ao substrato 

arenoso, que nos recifes de Maracajaú, formam “corredores” entre os corpos recifais, 

permitindo o trânsito de espécies maiores e de maior mobilidade. Além disso, tais 

corredores representam as áreas de maior profundidade dentro do recife, o que aumenta 

o espaço vertical para a natação desses indivíduos. 

Sabe-se que a distribuição espacial de budiões pode ser determinada por uma 

complexa interação de diversos fatores, que incluem, além de proximidade de locais de 
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abrigo, a abundância de predadores, densidade de potenciais competidores e 

disponibilidade de recursos alimentares (Lewis & Wainwright, 1985; Krajewski & 

Floeter, 2011). No presente estudo, este último aspecto mostrou ter influência 

considerável na distribuição dos indivíduos adultos de S. frondosum e S. axillare, 

respectivamente associados à areia e substrato misto, principais itens de sua dieta. 

Apesar dos pontos amostrais apresentarem diferenças com relação ao seu micro-

habitat (proporções de cobertura de substrato, profundidade e rugosidade), a abundância 

de Sparisoma jovens e adultos (com exceção de S. axillare) não se mostrou diferente 

entre os locais amostrados. Isso sugere que outros fatores que não foram abordados no 

presente estudo podem ter influenciado a distribuição desses indivíduos entre os dois 

pontos de coleta. Como possíveis fatores indicamos a exposição à ação de ondas, 

presença de herbívoros territoriais, distribuição de áreas de reprodução e presença de 

atividade pesqueira (que apesar de proibida, foi registrada na área de estudo).  

 

 

5.2- ATIVIDADE DE FORRAGEIO 

 

Em geral, peixes em fase juvenil devem garantir a energia necessária para suprir 

as demandas de crescimento e estocagem para superar as duas maiores causas de 

mortalidade, durante essa fase de vida: predação e inanição (Stallings et al., 2010). 

Sabe-se que a vulnerabilidade à predadores “tamanho-dependente”, diminui de acordo 

com o tamanho do indivíduo (Stallings et al., op.cit.) Sendo assim, uma alta taxa de 

alimentação por jovens herbívoros pode ser esperada, conforme registrado nesse estudo. 

Entre os adultos de Sparisoma, S. axillare apresentou, em geral, menor 

comprimento total (em média 180mm), que S. frondosum (que apresentaram média de 

comprimento total de 250mm) e exibiu maior taxa de alimentação, corroborando as 

observações de Choat & Belwood (1985), de que entre os budiões, a variável tamanho 

está relacionada à diversas características da atividade de forrageio. Nesse contexto, 

cabe destacar que Bonaldo et al. (2006) observaram uma maior taxa de alimentação 

entre adultos de S. frondosum, em Fernando de Noronha, e a relacionaram ao fato de 

que os indivíduos em fase terminal dessa espécie exibem uma frequência alimentar bem 

maior do que indivíduos em fase terminal de S. axillare.  

A maior frequência alimentar encontrada entre indivíduos em fase inicial, 

corrobora os resultados de Bonaldo et al. (2006), que observaram maiores taxas de 
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alimentação entre indivíduos em fase inicial das três espécies de Sparisoma analisadas 

(S. amplum, S. frondosum, S. axillare), no Arquipélago de Fernando de Noronha. Outros 

trabalhos, no Caribe (Bruggemman et al., 1994b, 1994c; van Rooij et al., 1996a, 1996b) 

também registraram diferenças comportamentais entre adultos de Sparisoma, de acordo 

com sua fase de vida. Tais autores observaram que indivíduos em fase terminal tendem 

a apresentar comportamento territorialista, passando grande parte do tempo defendendo 

territórios “haréns” e perseguindo machos coespecíficos, gastando menos tempo em 

atividade de forrageio e, consequentemente, efetuando menor número de mordidas. 

 Em relação à taxa de alimentação de Sparisoma ao longo do dia, apesar de não 

serem encontradas diferenças estatisticamente significativas, entre os períodos do dia 

analisados, observou-se uma tendência dos indivíduos de Sparisoma se alimentarem 

com maior intensidade durante o “meio-dia”.  

A tendência observada, porém, pode estar relacionada ao pico diário de 

fotossíntese realizada pelas algas, e consequentemente ao seu alto valor nutricional 

atingido ao longo do dia (Taborsky & Limberger, 1980), através da acumulação de 

fotossintato (produto final da fotossíntese), observado principalmente em Turf de algas 

(Polunin & Klumpp 1989). Esse padrão de alimentação ao longo do dia vem sendo 

registrado em outros peixes herbívoros nos recifes tropicais, como Stegastes fuscus 

(Ferreira et al., 1998; Souza et al., 2011), Sparisoma atomarium, Acanthurus bahianus 

(Ferreira et al, 1998). 

Em relação aos itens alimentares utilizados pelos indivíduos de Sparisoma nos 

recifes de Maracajaú, Areia e Substrato misto (Turf esparso) compreenderam uma 

porção considerável na dieta de Sparisoma jovens e adultos. Macroalgas e Outros itens 

alimentares, por sua vez, foram pouco consumidos, possivelmente devido a sua baixa 

disponibilidade. A relação entre disponibilidade e consumo foi também registrada por  

Bonaldo et al. (2006), que encontraram maiores taxas de alimentação em macroalgas 

pardas, por S. axillare e S. frondosum, sendo tal item o mais abundante na Praia da 

Conceição- Fernando de Noronha.   

Os padrões de uso dos itens alimentares estão de acordo com o encontrado por 

Francini-Filho et al. (2008), que explicaram tais variações pela diferença da 

disponibilidade de recursos, diferenças na qualidade dos recursos, e intensidade de 

competição. 

 A grande porcentagem de areia, ingerida por Sparisoma, (principalmente por 

adultos de S. frondosum) relaciona-se ao fato deste item servir como triturador, 
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quebrando a parede celular de algas, ajudando na assimilação de nutrientes (Bardach, 

1961). Além disso, pode incluir em sua composição detritos orgânicos e inorgânicos, 

que são fontes de alto valor nutritivo (Wilson et al., 2003). Hanley, 1984; Francini-Filho 

et al., (2008), Bonaldo et al. (2006); McAfee & Morgan (1996), Brugemman et al. 

(1994b), porém, não registraram um uso considerável desse item por espécies de 

Sparisoma, talvez pela sua baixa disponibilidade nas áreas por eles estudadas. Bonaldo 

et al. (2006), entretanto, indicaram que, em seu estudo, apesar de não consumir areia, os 

principais itens selecionados por Sparisoma, também são ricos em sedimentos e 

detritos.  

 Macroalgas soltas no substrato arenoso, formadas principalmente por algas 

pardas, do gênero Sargassum, compreenderam cerca de 10% da dieta de S. axillare e S. 

frondosum adultos, enquanto Sparisoma jovens quase não utilizaram tal item. Isso pode 

ser explicado pelo fato de indivíduos jovens possivelmente evitarem forragear em locais 

afastados dos cabeços de corais e em profundidades maiores, onde estariam mais 

vulneráveis à ataques de predadores. 

Um único indivíduo jovem foi avistado efetuando mordidas em esponja, talvez 

ingerindo a fina camada de detritos visivelmente depositada sobre a esponja. Conforme 

mencionado por Choat & Bellwood (1985), na fase de vida juvenil é difícil determinar o 

item, de fato, consumido. 

 Nesse trabalho, observou-se que apesar das espécies apresentarem uma dieta 

diversificada, aspecto este que, de acordo com Crossman et al. (2005), otimiza a  

assimilação de nutrientes, jovens e adultos de Sparisoma apresentam seletividade ao se 

alimentar. Tal conclusão corrobora os resultados encontrados por Bonaldo et al., 2006; 

Francini-Filho et al., 2008, para espécies de Sparisoma no Brasil, e Brugemman et al. 

(1994a, 1994b); van Rooij et al. (1996b), para Sparisoma e Scarus, no Caribe. 

Apesar de utilizarem os recursos alimentares de maneira semelhante (refletidos 

nos altos índices de sobreposição de nicho alimentar), indivíduos de Sparisoma 

mostraram variações quanto à seletividade dos itens alimentares, tanto entre espécies, 

quanto entre jovens e adultos em fase inicial e terminal, e variando também entre os 

pontos amostrais, ou seja, de acordo com a disponibilidade de cada item alimentar no 

ambiente.  

 O Substrato misto foi o item alimentar mais selecionado por Sparisoma jovens e 

adultos nos recifes de Maracajaú. Tal item consiste não somente de pequenas algas 

filamentosas, que formam um fino tapete sobre substrato rochoso, mas também contém 
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agregações de detritos e partículas sedimentadas, micróbios (incluindo bactérias, 

cianobctérias, diatomáceas e dinoflagelados) e meiofauna (Hatcher & Larkum, 1983; 

Crossman et al., 2005), que o tornam um alimento de alto valor nutritivo. Análises de 

conteúdo estomacal, observações de alimentação e estudos morfológicos indicam que o 

processamento de sedimentos e detritos é de igual ou maior importância que o de turf de 

algas, em si (Choat & Clements, 1998). 

A grande seletividade para turfs (ou turfs esparsos) registrada nesse trabalho 

para adultos de S. axillare e S. frondosum foi também encontrada nos trabalhos de 

Bonaldo et al. (2006) e Francini-Filho et al. (2008). Além disso, foi registrada para 

outros herbívoros, como Stegastes fuscus (Souza et al., 2011). Brugemman et al. 

(1994a) observaram que Sparisoma viride prefere alimentar-se de itens alimentares 

contendo altos níveis de proteína (turfs esparsos) ou energia (turfs maiores) 

 Os turfs maiores, em Maracajaú, são formados pelas espécies Gellidium sp, 

Gelidiella sp e Amphiroa sp. Essas algas apresentam características que as tornam 

difíceis de digerir e pobres em nutrientes (Montgomery & Gerking, 1980; Osório et al., 

2006), fator este que pode estar relacionado à sua menor seletividade em comparação ao 

Substrato misto na área de estudo. 

 Apesar de não compreenderem uma grande porção da dieta dos indivíduos 

observados, Macroalgas pardas e vermelhas foram selecionadas por alguns indivíduos 

de Sparisoma, apesar de vários estudos indicarem que muitas das algas produzem 

metabólitos tóxicos para os herbívoros, capazes, assim de deter a herbivoria (e.g. Lewis 

et al., 1987; Paul, 1987) . Entretanto, como mencionado por Paul (op. cit.), alguns 

herbívoros parecem co-evoluir com as espécies de macroalgas consumidas, adquirindo 

tolerância aos seus componentes secundários. Assim, estes componentes provavelmente 

não detêm a herbivoria, como observado em Sparisoma (Bonaldo et al., 2006), e no 

presente estudo. 

O comportamento de defecação, observado durante a atividade de forrageio, 

entre os escarídeos, é de grande importância ecológica, uma vez que, fragmentos de 

areia, corais e outros materiais calcários, juntamente com pedaços de algas, encontrados 

no estômago e intestino dos budiões são eliminados, colonizados por micróbios, 

enriquecendo a cadeia de detritos (Bardachi, 1961; Choat & Clements, 1998; Bellwood, 

1995; Bellwood, 1996). Diferenças nas características morfológicas de jovens e adultos 

de Sparisoma, possivelmente é um fato que permite que os segundos ingiram uma 
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maior quantidade de sedimentos em cada mordida contra o substrato, explicando assim, 

a maior taxa de defecação por adultos.   

 

5.3- COMPORTAMENTOS 

 

 Apesar do comportamento de agregação realizado durante a atividade de 

forrageio conferir diversas vantagens aos indivíduos agregados, facilitando o acesso a 

recursos em territórios defendidos, diminuindo a procura por recursos e aumentando a 

proteção contra predação (Robertson et al., 1976; Overholtzer & Motta, 2000), apenas 

23% dos indivíduos avistados em Maracajaú forrageavam em agregações. 

Especificamente, apenas dois indivíduos de S. axillare foram registrados forrageando 

em agregações (duplas), enquanto Bonaldo et al., 2006 e Guimarães et al., 2007 

observaram frequentes agregações dessas espécies em Fernando de Noronha. A 

reduzida profundidade e a disposição dos cabeços de corais podem ser um fator que 

limitem a formação de cardumes, entre os budiões, o que dificultaria a locomoção, 

principalmente de indivíduos maiores, dentro do recife. 

 Grupos heterogêneos, contendo budiões e acanturídeos são comuns nos recifes 

do Atlantico ocidental (Ogden & Buckman, 1973; Ogden & Lobel 1978, Overholtzer & 

Motta, 2000). Uma das razoes para tal associação pode ser o fato de escaríneos e 

acanturídeos serem herbívoros que em geral, forrageiam sobre o mesmo tipo de 

substrato (Ogden & Buckman, 1973). Acanturídeos de grande tamanho frequentemente 

formam grandes grupos, e frequentemente são acompanhados por um pequeno número 

de escarídeos (Ogden & Buckman, 1973). Associações de jovens de Acanturídeos com 

jovens de Sparisoma também foram observadas por Dias et al (2001). 

 A menor taxa de alimentação observada em adultos de S. frondosum avistados 

em agregação no presente trabalho está de acordo com a observação de Overholtzer & 

Motta (2000) em que agrupamentos com um número alto de indivíduos de grande porte 

levaria a um aumento da competição entre os mesmos. Por outro lado, as pequenas 

agregações de jovens da espécie encontradas na área de estudo, provavelmente 

permitem uma maior taxa de alimentação pelos mesmos, sem a ocorrência de 

competição dentro do grupo.  

 Mais da metade das interações agonísticas observadas (76%), nos recifes de 

Maracajaú, foram ataques efetuados por peixes-donzela (gênero Stegastes) contra 

indivíduos de Sparisoma spp. Esses peixes territoriais caracterizam-se por defender 
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pequenas áreas de alimentação, reprodução ou refúgio, contra intrusos, em geral 

herbívoros vagantes (Harrington & Losey, 1990; Ceccarelli et al., 2001). Souza et al. 

(2011) observaram em seu estudo que os budiões  representam uma das principais 

famílias de herbívoros atacadas por Stegastes, provavelmente devido a sua similaridade 

no uso de recursos.  

 Poucas interações agressivas entre indivíduos de Sparisoma foram registradas ao 

longo desse trabalho. Apesar de compartilharem recursos alimentares, a segregação no 

uso de micro-habitat por jovens e adultos possivelmente é um dos fatores que permite a 

coexistência dessas espécies na área de estudo. Raros ataques agressivos por S. 

frondosum em fase terminal foram observados, nesse estudo, que compreende um recife 

raso, o que corrobora as observações de van Rooji et al. (1996) de que a territorialidade 

em escarídeos em fase terminal é mais comum em partes mais profundas do recife 

(maior que 3m).   

Diversas interações interespecíficas observadas em ambientes recifais incluem 

escarídeos (e.g., Francini-Filho et al., 2000; Sazima et al., 2005), sendo a simbiose de 

limpeza, uma das mais comuns (Bonaldo & Krajewsky, 2007). Enquanto apenas 

exemplares de S. frondosum em fase inicial foram avistados em associações de limpeza 

no presente estudo, Bonaldo & Krajewsky (2007) observaram apenas indivíduos adultos 

em fase terminal posicionados em estações de limpeza em Fernando de Noronha. . Tais 

diferenças reforçam a importância da realização de estudos em diferentes pontos da 

costa brasileira, uma vez que estes permitem uma maior compreensão acerca de 

interações ecológicas de uma determinada espécie e, ao mesmo tempo podem revelar 

especificidades de áreas distintas. 

Apesar de seus hábitos alimentares, Helfman et al. (2009) consideram que 

peixes herbívoros possuem características altamente oportunísticas, podendo alimentar-

se de qualquer presa disponível e de tamanho apropriado. Especificamente no caso dos 

budiões, Bruggeman et al. (1994a), baseados na presença de inúmeros restos de 

crustáceos, copépodos e esponjas, nas fezes de pequenos Sparisoma, concluíram que 

esses peixes complementam sua dieta algal com produtos de origem animal. No 

presente estudo, adultos de Sparisoma frondosum foram avistados efetuando mordidas 

em carcaças de crustáceo e Aplysia dactylomela. A última é conhecida por ser rica fonte 

de metabolitos secundários, dos quais a maior parte é capturada de sua dieta de 

macroalgas, e agem como defesa contra predadores (Pennings et al., 2001; Rogers et al., 

2002 ). Vários trabalhos experimentais foram realizados, em campo e laboratório, a fim 
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de testar o modo como esses metabólitos secundários atuam na defesa de 

opistobrânquios (e.g., Pennings, 1994; Ginsburg &Paul, 2001; Pennings et al., 2001; 

Rogers et al., 2002). As observações de predação em Aplysia feitas nos recifes de 

Maracajaú, porém, constituem o primeiro registro do comportamento de predação por 

peixes em Aplysias adultas, em ambiente natural.  
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A importância em identificar o papel de cada espécie de herbívoro e da sua 

riqueza e diversidade na dinâmica da comunidade sobre os recifes fica envidenciada em 

função da crise da biodiversidade e da necessidade de compreender a relação da 

diversidade biológica com o ecossistema (Bellwood et al., 2003; Bellwood et al., 2006). 

Assim, destaca-se a necessidade de ampliar o conhecimento acerca do papel de grandes 

herbívoros, como peixes e ouriços, que são responsáveis por remover mais de 90% da 

produção diária de algas marinhas e pela manutenção do turf, que são altamente 

produtivos e dão suporte à uma grande parte da produção secundária nos recifes 

(Hatcher et al., 1983; Carpenter, 1986). 

No Brasil, o presente trabalho representou um primeiro esforço no sentido de 

conhecer o uso do habitat e atividade de forrageio de budiões jovens e adultos, 

complementando trabalhos anteriores (Bonaldo et al., 2006; Ferreira & Gonçalves, 

2006; Francini-Filho et al., 2008) que focalizaram exclusivamente a fase adulta desses 

peixes. Conforme mostrado no presente estudo, jovens e adultos de Sparisoma 

apresentam diferenças com relação ao uso do habitat, seletividade alimentar e 

comportamento de forrageio.  Este resultado, ao mesmo em que amplia o conhecimento 

acerca de um táxon de reconhecida importância em ambientes recifais, evidencia a 

importância de estudos taxonômicos adicionais que elucidem os padrões de coloração 

de jovens das espécies S. frondosum e S. axillare, possibilitando assim um maior 

detalhamento das suas interações ecológicas.  

Conhecida a importância de peixes-papagaio para a manutenção dos ambientes 

recifais, agindo como mediadores da interação entre algas e corais, ressalta-se que os 

conhecimentos acerca da ecologia alimentar e comportamental desse grupo são uma 

ferramenta importante para a preservação dos recifes costeiros do Brasil.  

Com relação à área de estudo, é importante destacar que trabalho realizado 

recentemente (Silva, 2010) apontou um empobrecimento da flora na área de uso 

turístico da Área de Proteção Ambiental dos recifes de corais, talvez associado ao 

tráfego intenso de embarcações e a presença de grande número de visitantes no local. 

Especificamente com relação às algas, Marinho- Soriano et al. (2008) chamaram 

a atenção para diferenças na composição entre a área fechada ao turismo e a área 

turística da APARC, apontando dois problemas principais: a redução da diversidade e a 
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proliferação da alga Caulerpa na área turística, esta última associada ao aumento da 

atividade pesqueira nos parrachos.  Estudos que permitam avaliar as implicações desses 

impactos para a conservação da APARC e, particularmente, para os herbívoros nela 

encontrados, são prementes e devem ser estimulados pelos agentes responsáveis pela 

gestão da referida Área de Proteção Ambiental.   

Conforme destacado por Airoldi (2003), o excesso de deposição de sedimento, 

causado pelo substrato revolvido e posto em suspensão na coluna d’água por diversas 

atividades humanas, é um dos principais fatores que impedem o crescimento saudável 

de muitos organismos bênticos, resultando em mudanças na composição das espécies e 

abundância, e consequentemente nos comunidade de peixes associados, podendo, além 

disso, afetar macroalgas. Nesse sentido, espera-se que os dados apresentados no 

presente trabalho estimulem ações adicionais voltadas para o monitoramento continuado 

das populações de peixes herbívoros e os microhabitats por eles utilizados na APA dos 

recifes de coral. 

Da mesma forma como observado por Burkepile & Hay (2008) em relação aos 

recifes do Caribe, o entendimento acerca da identidade e riqueza dos herbívoros é 

particularmente importante para os recifes brasileiros, uma vez que os mesmos são 

comparativamente pobres em números de espécies (em relação à outras regiões), 

podendo sua função ecossistêmica ser mais suscetível a perda de uma espécie sem 

equivalentes ecológicos no sistema.  

No Brasil, as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) consistem em extensas áreas 

com atributos bióticos, abióticos, estéticos ou culturais importantes para a qualidade de 

vida das populações, e que possuem certo grau de ocupação humana. Nesse contexto, a 

implementação de APAs tem como objetivo proteger a diversidade biológica, 

disciplinando o processo de ocupação dessa área.  

A APA dos Recifes de Corais (APARC), que abrange os recifes de Maracajaú, 

além de Cioba e Rio do Fogo, foi criada em junho de 2001, devido à necessidade de 

preservação da área, visto que a mesma tornou-se nos últimos anos pólo de atividades 

turísticas, além da pesca excessiva, praticada pela comunidade local e de três 

municípios adjacentes. A atividade turística é praticada em uma área denominada de 

Área de Uso Turístico Intensivo (AUTI) que corresponde a 540.000 m2 (Amaral et al., 

2005), onde foram realizadas as amostragens do presente estudo. Mesmo considerada 

como Área de Uso Turístico Intensivo, o aumento do número de empresas turísticas ao 

longo dos anos, e consequentemente, do número de visitantes diários permitido na área 
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de uso turístico, associado ao aumento no número de embarcações transitando nos 

recifes, e de atividades como alimentação artificial de peixes recifais, são fatores que 

merecem atenção. 

Segundo Ceballos-Lascuráin (1993), o turismo sustentável é aquele que é gerido 

de tal forma que permite que a atividade possa ser praticada indefinidamente. Embora o 

ecoturismo seja visto como uma das alternativas que têm se mostrado eficazes na 

manutenção da conservação, causando um menor impacto de visitação e provendo 

benefícios sócio-econômicos para as populações locais (Norris, 1992), é fundamental 

que gestores de Unidades de Conservação estejam preparados para planejar, organizar e 

administrar o turismo (da Silva, 2009).  
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