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RESUMO 

Os recifes costeiros são comumente afetados por ações antrópicas que vão desde o 

turismo contemplativo a poluição por efluentes domésticos. Essas formações recifais 

abrigam muitas espécies de peixe que em busca de abrigo para diferentes fazes do ciclo 

de vida e alimento. Nesses sentido as cristas recifais formam um importante papel para 

o desenvolvimento desses organismos, sem comumente um local de berçário natural. 

A cobertura de substrato é um outro fator importante para essas espécies pois pode 

gerar proteção, alimentação direta a indireta com invertebrados epifíticos. As cristas 

recifais do litoral sul de Pernambuco são dominadas por cobertura algal. Os recifes 

locais são importantes como fonte de renda para as comunidades locais e para 

conservação dos ambientes marinhos costeiros. Foram analisadas as relações entre a 

ictiofauna e a categorias de algas nas cristas recifais de Porto de Galinhas, Serrambi e 

São José da Coroa Grande, tendo sido amostrados três piscinas em cada praia. Para 

isso foram feitas amostragens com transecto de faixa de 20x2 m² em cada piscina, com 

registros fotográficos da cobertura de substrato, essas fotos foram posteriormente 

analisadas para estimar o percentual de cada categoria representada na cobertura do 

substrato da crista recifal. Os dados mostraram que Stegastes fuscus, Abudefduf 

saxatilis, Sparisoma axillare, Halichoeres poeyi e Ophioblennius trinitatis foram as 

espécies mais representativas nas cristas recifais analisadas. As algas calcárias 

articuladas e turf foram as algas mais abundantes nessas formações. As algas folhosas 

foram pouco abundantes, sendo mais representadas em São José da Coroa Grande. A 

maioria da abundância de peixes representou a categoria trófica de herbívoros errante 

e a mais rica foi comedores de invertebrados móveis. St. fuscus e O. trinitatis foram 

registrados em todas as classes de tamanho, enquanto A. saxatilis, Sp. axillare,e H. 

poeyi foram observados em fases juvenis. A relação verificada entre a comunidade de 

peixes, a cobertura de substrato e as características estruturais foi baixa visto que a 

distribuição de peixes foi homogênea e houve pouca variação nas categorias de algas. 

Palavras-chave: Peixes recifais; Categoria trófica; Grupo funcional de algas; Stegastes 

fuscus; Abudefduf saxatilis; Sparisoma axillare 
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ABSTRACT 

The reef crests form an important habitat for fish of different habits and life stages. 

Coastal reefs are commonly affected by human activities ranging from the contemplative 

tourism to the pollution from domestic sewage. The substrate coverage can indicate the 

distribution of fish species that use this place to establish throughout the life cycle or in 

transitional phases. The reef crests of the southern coast of Pernambuco are dominated 

by algal cover. Local reefs are important as source of income for local communities and 

for conservation of coastal marine environments. The relationship between fish 

community and categories of algae on the reef crests of Porto de Galinhas, Serrambi 

and São José da Coroa Grande were analyzed. Three points were sampled at each 

beach. For the sampling of fish were made four transects of 20x2 m in each pool. At the 

same time were made photos of substrate coverage, these photos were then analyzed 

to estimate the percentage of each category. The data showed that Stegastes fuscus, 

Abudefduf saxatilis, Sparisoma axillare, Halichoeres poeyi and Ophioblennius trinitatis 

were the most significant species in the reef crests analyzed. The jointed calcareous 

macroalgae and turf were the most abundant in these formations. The sheet-like algaes 

were less abundant and more represented in São José da Coroa Grande. Most of the 

abundance of fish represented the trophic category herbivores and the richest was eaters 

of mobile invertebrates. St. fuscus and O. trinitatis were recorded in all size classes, 

while A. saxatilis, Sp. Axillare, and H. poeyi were observed in juvenile stages. The 

relationship between the fish community and substrate coverage and structural 

characteristics was low as the fish distribution is homogeneous and there was little 

variation in types of substrate coverage. 

Key-words: Reef fish; Trophic category; Macroalgae functional-form groups; Stegastes 

fuscus; Abudefduf saxatilis; Sparisoma axillare 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os recifes costeiros do nordeste do Brasil são importante fonte de renda para as 

comunidades através da pesca e do turismo. As diferentes formas de ultilização dos 

recifes são a causa da deterioração desses ambientes (FERREIRA; MAIDA; SOUZA, 

1995). As diferentes feições do substrato e sua cobertura proporcionam diferentes 

habitats que influenciam a distribuição de espécies de peixe, sobretudo os herbívoros 

(FEITOSA; FERREIRA, 2015). As cristas dos recifes, ou seja, a região angular que liga 

o topo à parede do recife tem características atrativas para muitos organismos, tais 

como baixa profundidade e alta cobertura algal. 

Dentre os organismos recifais, os peixes apresentam grande destaque, tanto por 

sua elevada diversidade (MICHAEL, 1998), quanto por seu valor econômico. Segundo 

Ferreira et al. (1995), existem mais de 100 espécies, pertencentes a 41 famílias no litoral 

pernambucano, com grande representatividade de herbívoros errantes(FERREIRA et 

al., 2004). Os hábitos e comportamentos tróficos dos peixes recifais são também muito 

diversos, incluindo planctívoros, piscívoros, onívoros, comedores de invertebrados 

bentônicos sésseis (como os corais) ou móveis, herbívoros (FERREIRA et al., 2004; 

NYBAKKEN; BERTNESS, 2005; SHEPPARD; DAVY; PILLING, 2009). Em função disso, 

os peixes apresentam um papel determinante nestes ambientes, pois afetam fortemente 

os processos de predação e competição (CHOAT; BELLWOOD; 1991; HAY, 1991). 

A grande abundância algal nos recifes litorâneos em Pernambuco foi descrita 

para regiões entre marés (VASCONCELOS et al., 2013) e há estudos que ligam direta 

e indiretamente as comunidades algais nas cristas recifais a algumas espécies de peixe 

em diferentes fases de vida (CHAVES; PEREIRA; FEITOSA, 2013; FEITOSA; 

FERREIRA, 2015; FEITOSA et al., 2012; FERREIRA; MAIDA; SOUZA, 1995). Os 

trabalhos sobre os recifes costeiros de Pernambuco são, em maioria, realizados no 

município de Tamandaré onde se encontra a região de uso mais restrito da APA Costa 

dos Corais. A ictiofauna de Porto de Galinhas está descrita, na forma de dissertação, 

em estudos que comparam as comunidades ativas nos períodos diurno e noturno com 

os diferentes micro-habitats do complexo recifal (LIPPI, 2013) e sua relação com o 

impacto turístico existente nessa praia (MACEDO, 2014). As informações sobre os 

recifes de Serrambi e São José da Coroa Grande são escassas, sobretudo no que se 

refere ao peixes, nesse sentido destacam-se SANTOS (2013) e VARES (2015) com 

trabalhos não publicados com populações de Sparisoma axillare e Stegastes fuscus. 

 Dada a importância socioeconômica do litoral sul pernambucano e dos recifes 
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costeiros com potencial turístico e de conservação ambiental, este trabalho pretende 

estudar a distribuição das espécies de peixe nas cristas recifais e investigar possível 

relação dessa comunidade com a cobertura algal e presença de locas (como refúgio), 

além de características dos ambientes como profundidade, distância da costa e 

rugosidade da crista. 

 

Hipótese 

 As diferentes espécies de peixe se relacionam com os grupos funcionais de algas 

e há influcencia na distibuição espacial desses dois agentes ambientais. 
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2. OBJETIVOS 

Geral 

Descrever e analisar ecologicamente a relação entre distribuição das espécies de peixes 

com cobertura do substrato e disponibilidade de locas nas cristas dos recifes1 costeiros 

do sul de Pernambuco (Porto de Galinhas, Serrambi e São José da Coroa Grande). 

Objetivos específicos 

1. Descrever a distribuição das espécies de peixes nas cristas recifais dessas praias; 

2. Descrever as variações espaciais na assembléia de peixes; 

3. Quantificar a cobertura algal do substrato e a disponibilidade de locas (espaços 

na estrutura do recife usadas como refúgio por peixe); 

4.  Relacionar a comunidade de peixes com as características de cobertura algal e 

das estruturas (rugosidade, distância da costa e profundidae) dos recifes 

estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

1 Nesse trabalho trata-se como crista recifal a região angular entre o topo e a parede do recife. 
As fotos do substrato foram tiradas nas cristas e o censo visual de peixes foi feito como transecto 
de faixa partindo da crista mais 1 m em direção ao topo e mais 1 m em direção à parede. 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

O presente trabalho foi desenvolvido em três praias do litoral sul de Pernambuco: 

Porto de Galinhas, Serrambi e São José da Coroa Grande que estão distantes cerca de 

50 km, 60 km, 100 km respectivamente da capital do estado (Recife). As praias 

estudadas apresentam formações recifais diferentes entre si. Em Porto de Galinhas a 

bancada recifal está localizada próxima à linha de praia e é intensamente usada por 

turistas que pisoteiam, mergulham e navegam em jangadas que atracam nos recifes. 

Serrambi e São José da Coroa Grande são destinos menos procurados. A bancada em 

Serrambi também é, em maior parte, próxima à praia e de fácil acesso. Em São José da 

Coroa Grande a visita aos recifes exige navegação. 

Em cada praia foram escolhidas três piscinas para serem estudadas (Figura 1). 

Os códigos de identificação das piscinas foram construídos com as iniciais da praia e a 

posição geográfica na bancada. Em Porto de Galinhas os locais de coleta de dados 

foram PGnorte, PGcentro PGsul; em Serrambi SEnorte, SEcentro e SEsul; e em São 

José da Coroa Grande SJnorte, SJcentro e SJsul. 

Informações mais detalhadas sobre os pontos amostrados em relação a tipos de 

fundo, tipo de abertura na bancada e presença de canais encontram-se descritas no 

trabalho de Santos (2013). 
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Figura 1: Mapa da área de estudo. Litoral de Pernambuco (a); praia de Porto de Galinhas (b); 
praia de Serrambi (c) e praia de São José da Coroa Grande (d). Os quadrados amarelos indicam 
a localização das piscinas amostradas. 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Características Estruturais 

As piscinas estudadas fazem foram caracterizadas anteriormente por Santos 

(2013) e Vares (2015) quanto à distância da linha de praia, profundidade e rugosidade 

da crista recifal (Tabela 1). A distância da praia foi medida utilizando o software Google 

Earth®. A profundidade média foi aferida com 4 medições feitas com ecobatímetro digital 

portátil. E a rugosidade da crista foi medida em 4 repetições, em que uma trena 

chumbada foi posicionada na crista de forma a acompanhar as reentrâncias do 

substrato, ao longo de 20 m lineares. Foi então calculada a relação entre as medidas 

dessa trena chumbada com a distância linear de 20 metros. Por exemplo, se em uma 

superfície plana, a trena chumbada mediria 20 m de comprimento ao longo dos 20 m 

lineares, e a relação entre ambas seria 1. Caso a trena chumbada medisse 40 metros 

(em uma área rugosa) ao longo dos 20 m lineares, o índice seria 2, indicando que neste 

local há bastante rugosidade do substrato. É indicada a leitura dos trabalhos 

supracitados. 

 

Tabela 1: Características estruturais das piscinas estudadas. Médias e desvios padrões de 
profundidade, distância da linha praial e rugosidade da crista. 

Praias 
Ponto 

amostral 

Profundidade (m) Distância 
da praia 

(m) 

Rugosidade 
Localização Geográfica 

Média ± Des.pad. Média ± Des.pad. 

Porto de 
Galinhas 

PGnorte 2.1 ± 0.3 100 1.65 ± 0.2 S 08° 30.422' e W 034° 59.901' 

PGcentro 5.2 ± 0.7 190 1.7 ± 0.1 S 08° 30.578' e W 034° 59.855' 

PGsul 1.6 ± 0.2 170 1.57 ± 0.1 S 08° 30.229' e W 034° 59.943' 

Serrambi 

SEnorte 1.7 ± 0.2 350 1.62 ± 0.2 S 08° 33.067' e W 035° 00.091' 

SEcentro 2.1 ± 0.4 390 1.62 ± 0.1 S 08° 33.213' e W 035° 00.187' 

SEsul 3.1 ± 0.7 700 1.71 ± 0.1 S 08° 34.243' e W 035° 00.424' 

São José 
da Coroa 
Grande 

SJnorte 5.5 ± 0.8 1000 1.77 ± 0.1 S 08° 54.430' e W 035° 08.568 

SJcentro 3.1 ± 0.4 850 1.71 ± 0.1 S 08° 52.395' e W 035° 07.474 

SJsul 5.7 ± 1.0 880 1.59 ± 0.1 S 08° 54.164' e W 035° 08.244' 

 

4.2 Coleta de dados 

As amostragens foram realizadas entre janeiro de 2012 e fevereiro de 2013 nas 

cristas recifas, ou seja, na região angular entre o topo e a parede do recife, através de 

mergulhos autônomos. A cada mês uma piscina era visitada em cada praia. No final de 

um trimestre, as três piscinas de cada praia tinham sido amostradas e, ao final do 
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período de pesquisa (um ano) cada praia tinha sido toda amostrada quatro vezes. 

 Os dados de algumas amostras foram retirados das análises pelos seguintes 

motivos: 1) erro metodológico no censo visual de peixes ocorridos em abril e agosto de 

2012 e 2) baixas condições de visibilidade que não permitiram a leitura das fotos da 

cobertura do substrato. No final foram analisados dados de 44 transectos em Porto de 

Galinhas, 43 Serrambi e 48 em São José da Coroa Grande. 

 

4.2.1 Cobertura de substrato 

Os dados de cobertura de substrato foram coletados através de fotos em 

quadrantes de 20 cm², onde a cada quatro metros do transectoo substrato era registrado 

(4 m, 8 m, 12 m, 16 m) resultando em 16 foto-quadrantes por trena, por dia de 

amostragem.  

A cobertura de substrato por categoria foi quantificada em cada foto utilizando-

se o software Coral Point Count with Excel extension (CPCe) (KOHLER; GILL, 2006). 

Em cada foto foram aplicados 30 pontos aleatórios, nos quais o tipo de cobertura era 

identificado, conforme categorias pré-definidas. O resultado gerado foi expresso em 

percentual de cobertura para cada categoria, sendo calculada a média das quatro fotos 

de cada transecto. As categorias utilizadas para caracterizar a cobertura do substrato 

foram as seguintes: 1) Algas filamentosas corticadas; 2) algas filamentosas delicadas; 

3) turf; 4) algas folhosas; 5) algas calcárias articuladas (Jania spp. e Halimeda spp.); 6) 

algas calcárias crostosas; 7) corais; 8) zoantídeos; 9) ouriços; 10) esponjas e 11) locas 

no substrato. 

Neste trabalho tratou-se como turf grupos heterogêneos de algas delicadas com 

altura de até 2 cm (STENECK, 1988). Esta categoria constitui uma aglomeração de 

algas diversas. São principalmente algas filamentosas, com ciclo de vida curto e juvenis 

de outras macroalgas. O grupo turf é considerado o principal provedor de produtividade 

primária em ambientes recifais (CONNELL; FOSTER; AIROLDI, 2014; LITTLER; 

LITTLER, 2011). Na leitura da cobertura do substrato, o tipo de cobertura foi identificado 

como turf quando este era o grupo funcional recobrindo o substrato, ou quando essa se 

sobrepunha a outra alga de tal forma que impedia a visualização da alga basófita. 

Quando foi possível identificar a alga abaixo da cobertura de turf, optou-se por 

contabilizar esta última e não a turf. 
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4.2.2 Comunidade de peixes 

 As amostragens da comunidade de peixes foram realizadas concomitantemente 

à coleta dos dados de cobertura de substrato. Para os censos dos peixes nas cristas 

recifais utilizou-se transectos de 20 m de comprimento e 1 m de largura para cada lado 

nos registros visuais. Os peixes observados no transecto eram identificados, contados 

e seus tamanhos estimados visualmente em categorias de 5 cm de comprimento. A 

abundância foi expressa em número de indivíduos por 40 m². 

A cada espécie de peixe foi atribuída a categoria trófica descrita de acordo com 

a literatura (FERREIRA et al., 2004; FLOETER et al., 2007; HALPERN; FLOETER, 

2008; HONÓRIO; RAMOS; FEITOZA, 2010; LIPPI, 2013). As espécies com frequência 

de ocorrência maior que 10% e abundância maior que 1% do total de indivíduos 

registrados, foram analisadas também isoladamente, por espécie. 

Os comprimentos estimados foram comparados com os tamanhos de primeira 

maturação das espécies consideradas abundantes e frequentes consultados na 

literatura. Para Stegastes fuscus (SOUZA; CHELLAPPA; GURGEL, 2007), Abudefduf 

saxatilis (BESSA; DIAS; SOUZA, 2007), Sparisoma axillare (VÉRAS, 2008) e 

Halichoeres poeyi (BOUCHON-NAVARO et al., 2006). Não foi encontrado o tamanho 

de maturação de Ophioblenius trinitatis, porém a maioria dos indivíduos foi categorizada 

como próximo ao tamanho máximo da espécie (MEDEIROS; RADA; ROSA, 2014) 

 

4.3 Análise de dados 

 Os dados de percentual de cobertura das categorias de substrato e de abundância 

de peixes foram testados quanto a sua normalidade (teste de Shapiro-Wilk). Quando os 

dados foram normais, utilizou-se ANOVA para comparar praias as variáveis estudadas 

entre as praias e entre as piscinas. Porém como a normalidade foi refutada, empregou-

se os testes não-paramétricos (Kurskal-Walis e Wilcoxon). O nível de significância 

adotado foi p<0,05. Os mesmos testes foram adotados para as análises dos índices 

ecológicos e de categorias tróficas dos peixes. 

 Os descritores diversidade (Shannon), riqueza de espécies e equitabilidade de 

Pielou foram calculados a partir dos valores médios de abundância de peixes por 

amostragem, ou seja, a média de quatro transectos. Essa opção foi escolhida para que 

esses índices representassem áreas maiores de cada ponto amostrado e não de cada 

transecto. As curvas de dominância das espécies de peixe foram calculadas com base 
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no percentual de participação da abundância de cada espécie no total de cada praia 

(Porto de Galinhas, Serrambi e São José da Coroa Grande) e na comunidade total. 

 Os dados de percentual de cobertura foram transformados por arco-seno(x/110) 

(PARSAD, 2004). Com esses valores foi gerada uma matriz de semelhança utilizando 

distância euclidiana. Os dados de abundância das espécies de peixe foram tratados por 

dispersão por agregação (CLARKE; GORLEY, 2006) para equilibrar os pesos das 

espécies formadoras de cardumes com as espécies solitárias. Com esses valores, foi 

gerada uma matriz de semelhanças com base na similaridade de Bray-Curtis. As duas 

matrizes foram usadas para gerar escalonamentos multidimensionais não métricos 

(nMDS’s) que agruparam as piscinas com base na similaridade da comunidade de 

peixes e da cobertura de substrato juntamente com características estruturais. Utilizou-

se o teste SIMPER para identificar quais as variáveis que mais contribuíram com os 

agrupamentos. Essas análises foram realizadas no software PRIMER 6®. 

 Foi executada uma análise de correspondência canônica (CCA) para identificar a 

relação dos dados de comunidade de peixe com a cobertura de substrato e com as 

características estruturais das piscinas. Posteriormente, foram aplicadas ANOVA para 

testar a significância do modelo gerado e da separação dos eixos. Com exceção dos 

nMDS’s, as análises foram feitas no software R Open Sorce (R CORE TEAM, 2015) e 

o pacote de análises ecológicas “vegan” (OKSANEN et al., 2016). 
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5. RESULTADOS 

5.1. Cobertura de substrato 

 A leitura da cobertura de substrato indicou que os grupos algais são dominantes 

nas cristas recifais, ou seja, na região angular entre o topo e a parede do recife, das três 

praias. Coral, zoantídeos, esponjas e ouriços foram pouco abundantes, totalizando 

menos de 2% da cobertura total. Por essa razão, não foram incluídas nas análises de 

cobertura ou na relação com a comunidade íctia. 

 A crista recifal de Porto de Galinhas concentra maiores os percentuais de 

cobertura em turf, algas filamentosas corticadas e delicadas. As algas crostosas e as 

folhosas foram sempre pouco abundantes. Porém as calcárias crostosas foram mais 

presentes em Serrambi, enquanto as folhosas em São José da Coroa Grande. A 

quantidade de locas foi sempre muito baixa nas fotos, onde Serrambi foi a praia em que 

mais locas foram registradas. Halimeda spp. foi semelhante entre Serrambi e São José 

da Coroa Grande. Em Porto de Galinhas essa alga calcária articulada foi pouco 

observada. 

 Algas turf e Jania spp. tiveram o maior percentual de cobertura (30% cada), 

seguidas de filamentosas corticadas (15%), Halimeda spp. (11%), filamentosas 

delicadas (6%), folhosas (4%) e calcárias crostosas e locas (2% cada). Todas as 

categorias, exceto Jania spp., apresentaram diferenças significativas (p<0,05) em 

função das praias ou piscinas testadas (Tabela 2). 

  

Tabela 2: Resultados do teste de Kruskal-Wallis para comparação das categorias de cobertura 
de substrato entre as praias estudadas (Porto de Galinhas, Serrambi e São José da Coroa 
Grande). 

  

Filamentosa 
corticada 

Filamentosa 
delicada 

turf Folhosas Jania spp. 
Halimeda 

spp. 
Calcária 
crostosa 

Locas 

p 0.003 0.015 0.000 0.000 0.195 0.006 0.001 0.017 

H 11.34 8.39 17.83 25.50 3.27 10.09 13.07 8.19 
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Figura 2: Percentuais de cobertura de Jania spp. (A); Halimeda spp. (B); turf (C); algas 
filamentosas corticadas (D) algas filamentosas delicadas (E); algas calcárias crostosas (F); algas 
folhosas e (G) locas (H) no substrato, para Porto de Galinhas, Serrambi e São José da Coroa 
Grande. A linha central indica a mediana dos dados, o retângulo indica a faixa de 50% da 
distribuição dos dados, eixos indicam os valores extremos e o ponto indica os valores outlier. 

 

 

5.2. As espécies de peixe observadas 

Foram registrados 12.548 indivíduos, pertencentes a 53 espécies de peixes, 

distribuídas em 19 famílias, nos 143 transectos analisados (Anexos 1). As quatro 

famílias mais abundantes foram, em ordem decrescente, Pomacentridae, Haemulidae, 

Labridae e Clupeidae que somam 95% do taltol de indivíduos. A família mais rica foi 

Labridae (11 espécies), seguida por Pomacentride, Haemulidae e Labrisomidae (5 
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espécies cada).  

 

5.3 Abundância total  

5.3.1 Comparação entre praias 

 A abundância total, ou seja, número indivíduos de todas as espécies observada 

no transecto (por 40 m²), variou entre as praias (Kruskal-Wallis - H=14,223; p=0,001) e 

entre as piscinas (Kruskal-Wallis - H=47,772; p<0,001), havendo interação. As maiores 

abundâncias foram encontradas na praia de São José da Coroa Grande (147,1 ± 327,3 

ind./40 m2, média ± desvio padrão), seguida de Porto de Galinhas (68,5 ± 45,6 ind./40m2) 

e as menores em Serrambi (46,8 ± 28,4 ind./40m²) (Figura 3). 

 

Figura 3: Abundância de peixes nos recifes das praias de Porto de Galinhas, Serrambi e São 
José da Coroa Grande. Letras semelhantes indicam ausência de diferença significativa. A linha 
central indica a mediana dos dados, o retângulo indica a faixa de 50% da distribuição dos dados, 
eixos indicam os valores extremos e o ponto indica os valores outlier. 

 

 

5.3.2 Comparação entre piscinas 

Em Porto de Galinhas houve diferença na abundância de peixes apenas entre a 

piscina norte e centro (U=32; p=0,004). As piscinas de Serrambi não apresentaram 

diferenças significativas entre si quanto à abundâncias de peixes. Em São José da 

Coroa Grande a piscina centro apresentou abundância significativamente menor do que 

as piscinas norte (U=0; p=0,008) e sul (U=16; p=0,029) (Figura 4). 

 

a 
a 

b 
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Figura 4: Abundância (ind./40m2) total (considerando todas as espécies de peixes), nas piscinas 
estudadas nas praias de Porto de Galinhas, Serrambi e São José da Coroa Grande. Legenda: 
PGnorte= Porto de Galinhas piscina Norte; PGcentro= porto de Galinhas piscina centro; PGsul= 
Porto de Galinhas piscina sul; SEnorte=Serrambi piscina norte; SEcentro= Serrambi piscina 
centro; SEsul= Serrambi piscina sul; SJnorte= São José da Coroa Grande piscina norte; 
SJcentro= São José da Coroa Grande piscina centro; SJsul= São José da Coroa Grande piscina 
sul. A linha central indica a mediana dos dados, o retângulo indica a faixa de 50% da distribuição 
dos dados, eixos indicam os valores extremos e o ponto indica os valores outlier. 

 

 

5.4 Riqueza e Diversidade 

Os índices de diversidade (²=0,078; p=0,962), riqueza de espécies (²=5,073; 

p=0,079) e equitabilidade (²=2,815; p=0,245) das comunidades (Figura 5) não 

apresentaram diferenças significativas entre as praias estudadas. Também não houve 

diferença entre as piscinas em cada praia. 
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Figura 5: Variação de diversidade (A), riqueza (B) e equitabilidade (C) nas praias estudadas. A 
linha central indica a mediana dos dados, o retângulo indica a faixa de 50% da distribuição dos 
dados, eixos indicam os valores extremos. 

 

 

 A dominância foi alta em todos os locais estudados, Stegastes fuscus foi a espécie 

mais abundante representando 60% da abundância da comunidade. Em Porto de 

Galinhas e Serrambi a dominância foi mais acentuada, som S. fuscus representando 

80% da abundância total (Figura 6). 

Figura 6: Curvas de dominância de espécies de peixes nas praias estudadas. Dominância nas 
três praias (A); em Porto de Galinhas (B); em Serrambi (C) e em São José da Coroa Grande (D). 
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5.5. Composição específica das comunidades de peixes 

As espécies consideradas abundantes e frequentes para as três praias foram 

Stegastes fuscus, Abudefduf saxatilis, Sparisoma axillare, Halichoeres poeyi, e 

Ophioblennius trinitatis, nesta ordem. Aquelas espécies formadoras de cardumes, 

Haemulon aurolineatum e Harengula clupeola, foram registradas em grande abundância 

e baixa frequência. As participações em abundância e frequência de cada espécie está 

representada nas figuras 7 e 8, respectivamente. 

Figura 7: Abundância das espécies de peixes nas três praias (A); Porto de galinhas (B); Serrambi 
(C) e São José da Coroa grande (D). Legenda: Stegastes fuscus (stefus); Haemulon 
aurolineatum (haeaur); Abudefduf saxatilis (abusax); Harengula clupeola (hurclu); Sparisoma 
axillare (spaaxi); Halichoeres poeyi (halpoy); Ophioblennius trinitatis (ophtri); Acanthurus 
bahianus (acabah); Achanturus coeruleus (acacoe); Bathygobius spp. (batspp.); Malacoctenus 

spp. (malspp.). 
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Figura 8: Frequências relativas de ocorrência das espécies de peixes mais representativas 
dastrês praias estudada (A); Porto de galinhas (B); Serrambi (C) e São José da Coroa grande 
(D).Legenda: Stegastes fuscus (stefus); Abudefduf saxatilis (abusax); Sparisoma axillare 
(spaaxi); Ophioblennius trinitatis (ophtri); Achanturus coeruleus (acacoe); Labrisomus uchipinnis 
(labnuc); Stegastes variabilis (stevar); Epinephelus adscencionis (epiads); Malacoctenus spp. 
(malspp.); Halichoeres poeyi (halpoy); Malacoctenus delalandii (maldel); Coryphopterus 
glaucofraenum (corgla); Halichoeres brasiliensis (halbra); Scarus zelindae (scazel). 

 

 

 

As espécies Stegastes fuscus, Sparisoma axillare e Ophioblenius trinitatis 

apresentaram abundâncias significativamente diferentes entre as praias amostradas 

(Tabela 3). Por outro lado, as abundâncias de Abudefduf saxatilis e Halichoeres poeyi 

não diferiram significativamente entre as praias (Figura 9).  

A abundância de Stegastes fuscus foi diferente entre Serrambi e as outras duas 

praias, sendo o menor valor médio de abundância encontrado nessa praia (29,7 

indivíduos por 40 m², ou seja, 29,7 ind/transecto), enquanto Porto de Galinhas e São 

José da Coroa Grande apresentaram médias semelhantes (45,9 e 41,6 ind/transecto, 

respectivamente). 

Houve diferença entre as piscinas de Porto de Galinhas em que as maiores 

abundâncias ocorreram em PGnorte (média de 73 ind/transecto), enquanto a média de 
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abundância em PGcentro foi 27,2 ind/transecto e em PGsul 37,6 ind/transecto. 

Em São José da Coroa Grande foi SJsul que apresentou maior abundância, com 

56,9 ind/transecto, em SJnorte em média 33,8 e em SJcentro 34,2 ind/transecto em 

média. Em Serrambi não houve diferença na abundância de Stegastes fuscus entre as 

piscinas, com médias entre 25 (SEnorte), 35 (SEcentro) e 29 (SEsul) ind/transecto. 

Sparisoma axillare apresentou diferenças entre as três praias sendo São José 

da Coroa Grande com máxima abundância (média de 9,2 ind/transecto), seguida de 

Porto de Galinhas (4,9 ind/transecto) e Serrambi (1,1 ind/transecto) com abundâncias 

muito baixas. Considerando as piscinas em cada praia, não houve diferenças 

significativas de abundância de S. axillare entre as piscinas de Serrambi. O mesmo foi 

observado entre as piscinas de São José da Coroa Grande. Em Porto de Galinhas, a 

abundância de Sp. axillare foi maior em PGnorte, com média de 12,4 ind/transecto, mas 

não diferiu entre PGcentro (0,4 ind/transecto) e PGsul (1,6 ind/transecto). 

Ophioblennius trinitatis teve abundância significativamente maior em São José 

da Coroa Grande, com média de 2,4 ind/transecto. Em Porto de Galinhas a média de 

indivíduos registrados dessa espécie (0,6 ind/transecto) foi maior, mesmo que não 

significante, que em Serrambi (0,06 ind/transecto). 

 Abudefduf saxatilis e Halichoeres poeyi não apresentaram diferenças 

significativas entre as praias. Também não foi possível detectar diferenças dentro das 

praias. 

 Essas cinco espécies (S.fuscus, A.saxatilis, S.axillare, H.poeyi, e O.trinitatis,) 

foram as mais frequentes nas amostragens (figura 8). Stegastes fuscus esteve presente 

em todos os transectos das três praias. Em seguida Abudefduf saxatiliis em Porto de 

Galinhas (67%) e Serrambi (57%). Sparisoma axillare foi a terceira mais frequente 

nessas duas praias ((65% em Porto de Galinhas e 43% em Serrambi), e foi a segunda 

em São José da Coroa Grande (83%). Ophioblennius trinitatis foi mais frequente em 

Porto de Galinhas (37%) e em São José da Coroa Grande (67%), sendo registrada em 

apenas 6% dos transectos em Serrambi. Halichoeres poeyi a menos frequente entre as 

cinco, tendo maior destaque em Serrambi (21%) e São José da Coroa Grande (16%), 

enquenato em porto de Galinhas foi avistada e 10% das amostras. 
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Tabela 3: Resultados do teste de Kruska-Wallis para a comparação das abundâncias das 
principaia espécies de peixes (mais abundantes e frequentes) entre as praias de Porto de 
Galinhas, Serrambi e São José da Coroa Grande. 

  St. fuscus A. saxatilis Sp. axillare H. poeyi O. trinitatis 

p 0.004 0.46 <0,001 0.27 <0,001 

H 10.859 1.5594 29.032 2.5959 40.976 

 

Figura 9: Abundância (número de indivíduos por 40m2) das espécies mais representativas: (A) 
na comunidade total (considerando todas as praias simultaneamente); (B) em Porto de Galinhas; 
(C) em Serrambi e (D) em São José da Coroa Grande. Legenda: Stegastes fuscus (stefus); 
Haemulon aurolineatum (haeaur); Abudefduf saxatilis (abusax); Harengular clupeola (harclu); 
Sparisoma axillare (spaaxi); Halichoeres poeyi (halpoy); Ophioblennius trinitatis (ophtri). A linha 
central indica a mediana dos dados, o retângulo indica a faixa de 50% da distribuição dos dados, 
eixos indicam os valores extremos e o ponto indica os valores outlier. 

 

. 
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5.6. Categorias tróficas 

 As categorias tróficas com maiores abundâncias foram as de peixes herbívoros 

territorialistas, comedores de invertebrados móveis, planctívoros e herbívoros errantes, 

nesta ordem. Este resultado reflete as abundâncias das principais espécies registradas, 

pois Stegastes fuscus, Haemulon aurolineatum, Abudefduf saxatilis, Harengula clupeola 

e Sparisoma axillare são as principais representantes destas categorias tróficas, 

respectivamente. Os grupos com maiores riquezas foram os comedores de 

invertebrados móveis, seguidos de herbívoros e carnívoros, com 21, 7 e 5 espécies 

respectivamente. A categoria trófica de cada espécie está apresentada no anexo1. 

Figura 10: Abundância das categorias tróficas dos peixes. O valor acima das colunas indica o 
número de espécies em cada categoria trófica. Legenda: Herbívoro territorialista (HT); 
comedores de invertebrados móveis (CIM); onívoros (ONI); planctívoros (PLA); herbívoros 
errantes (HE); carnívoros (CAR); piscívoros (PSV); comedores de invertebrados sésseis (CIS). 

 

 

A abundância de herbívoros errantes, cujo representante com maior abundância 

foi Sparisoma axillare, variou significativamente entre praias (H= 13,063; p=0,001), 

sendo os maiores valores observados em São José da Coroa Grande, seguido de Porto 

de Galinhas. Serrambi apresentou as menores abundâncias para este grupo (Figura 

11). 

Os comedores de invertebrados móveis, e planctívoros foram mais abundantes 

em São José da Coroa Grande (²=12,014; p=0,002; ²=15,561; p=0,000), graças aos 

grandes cardumes de Haemulon aurolineatum e Harengula clupeola, respectivamente. 

Os peixes herbívoros territorialistas, representados em maior número por Stegastes 

fuscus, foram registrados em menor abundância em Serrambi (²= 13,063; p=0,001). As 
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abundâncias das categorias onívoros, carnívoros e piscívoros não diferiram 

significativamente entre as praias estudadas (Figura 11). Planctívoros, carnívoros, 

piscívoros e comedores de invertebrados sésseis tiveram média de abundância muito 

baixa, por isso não estão representados na figura 11. 

 

Figura 11: Abundância das categorias tróficas nas praias estudadas (Poro de Galinhas, Serrambi 
e São José da Coroa Grande). Herbívoros territorialistas (A); comedores de invertebrados móveis 
(B); onívoros (C); herbívoros errantes (D). A linha central indica a mediana dos dados, o retângulo 
indica a faixa de 50% da distribuição dos dados, eixos indicam os valores extremos e o ponto 
indica os valores outlier. 

 

5.7. Tamanho dos peixes 

 A maioria dos peixes registrados era de juvenil (tamanhos abaixo da primeira 

maturação) (Figura 12). Apenas espécies de herbívoros territorialistas (Stegastes fuscus 

e Ophioblenius trinitatis) se encontram nas cristas recifais como juvenis e adultos. 
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Figura 12: Distribuição de frequência relativa das classes de tamanho para as espécies de peixe 
mais frequentes e abundantes encontrados em Porto de Galinhas, Serrambi e São José da Coroa 
Grande. A linha tracejada indica o tamanho de primeira maturação descrito em literatura para St. 
fuscus (A), A. saxatilis (B), Sp. axillare (C) e H. poeyi (D). Em O. trinitatis (E) a linha indica o 

tamanho máximos descrito para a espécie. 

 

 

 

5.8. Relação da comunidade de peixes com a cobertura do substrato 

 O Escalonamento Multidimensional não-Métrico (nMDS) e o teste de SIMPER 

mostraram que as comunidades das cristas recifais de Serrambi e São José da Coroa 

Grande apresentam menos sobreposição, indicando menor índice de similaridade 

(38%). A comunidade de Porto de Galinhas foi 45% similar à comunidade de Serrambi 

e 41% similar à comunidade de São José da Coroa Grande. O teste de SIMPER 

constatou que a maior dissimilaridade está entre Serrambi e São José da Coroa Grande 

(62%). St. fuscus e O. trinitatis foram as espécies que mais contribuíram para essa 

separação (Figura 13 A; Tabela 4). 

 A similaridade das cristas recifais estudadas foi alta quanto à cobertura de 
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substrato (Figura 13 B). A análise SIMPER para a cobertura de substrato e 

características estruturais das piscinas mostrou que a maior dissimilaridade entre os 

ambientes estudados foi muito baixa (18% entre Porto de Galinhas e São José da Coroa 

Grande) e os maiores responsáveis por tais diferenças foram as seguintes 

características estruturais: distância da linha de costa, profundida da piscina e 

rugosidade da crista recifal (Tabelas 5). 

 

Figura 13: Escalonamento Multidimensional não-Métrico (nMDS) baseados nas comunidades de 
peixes das piscinas (A) e na cobertura do substrato e características estruturais das piscinas (B) 
estudadas nas praias de Porto de Galinhas (PG), Serrambi (SE) e São José da Coroa Grande 
(SJ). 

 

 

 

A 

B
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Tabela 4: Resultado do teste SIMPER para dissimilaridade entre as comunidades de peixes em 
Serrambi e São José da Coroa Grande. 

Espécies Contribuição (%) 
Contribuição 

cumulativa (%) 

Stegastes fuscus 16.33 16.33 

Ophioblennius trinitatis 12.75 29.08 

Sparisoma axillare 7.02 36.1 

Malacoctenus spp. 6.79 42.89 

Abudefdus saxatilis 5.43 48.32 
 

Tabela 5: Resultado do teste SIMPER para dissimilaridade entre as variáveis estruturais das 
praias de Porto de Galinhas, Serrambi e São José da Coroa Grande. 

Variáveis 
estruturais  

Contribuição (%) 
Contribuição 

cumulativa (%) 

Distância 28,83 28,83 

Profundidade 14,96 43,79 

Rugosidade 14,92 58,71 
 

A análise de Correspondência Canônica (CCA) explicou apenas 20% da 

distribuição das espécies da comunidade de peixes em função da composição do 

substrato e o teste ANOVA do modelo não resultou significância (F=4,334; p=0,489). 

Posteriormente foi analisada a distribuição das cinco principais espécies da 

comunidade, a saber: Stegastes fuscus; Abudefduf saxatilis, Sparisoma axillare, 

Halichoeres poeyi e Ophioblennius trinitatis. O modelo resultante explicou cerca de 25% 

da posição das espécies e significância confirmada (F=5,027; p=0,001). 

 A formação dos dois primeiros eixos do modelo direcionado às espécies mais 

frequentes e abundantes foram significativos (CCA1 [F=31,6727; p=0,001] e CCA2 

[F=6.4581; p=0,004]). No primeiro eixo, os dois principais componentes foram 

rugosidade, distância da linha de praia e algas folhosas, nos três a relação negativa. No 

segundo eixo os principais fatores foram profundidade, distância da linha de praia e 

algas filamentosas. A análise não determinou o posicionamento dos locais (praias e 

piscinas) baseado na composição do substrato e características estruturais. Por isso o 

mapa resultante da CCA apresentado (Figura 14, Tabelas 6 e 7) se refere à distribuição 

das espécies mais abundantes e frequentes em função da cobertura algal e distância 

da praia, profundidade, rugosidade das cristas recifais estudadas. 
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Figura 14: Análise de Correspondência Canônica (CCA) das espécies mais abundantes e 
frequentes em função da cobertura de substrato nas praias de Porto de Galinhas, Serrambi e 
São José da Coroa Grande. 

Legenda: Rugosidade (Rug); profundidade (Prof); distância (Dist). 

 

 

Tabela 6: Resultado do modelo gerado a partir da análise de correspondência canônica (CCA) 
entre as espécies (Stegastes fuscus; Abudefduf saxatilis, Sparisoma axillare, Halichoeres poeyi 
e Ophioblennius trinitatis) e asvariáveis ambientais. 

  CCA1 CCA2 CCA3 CCA4 

Eigenvalue 0.1463 0.02984 0.01147 0.004064 

Explicação proporcional 0.7633 0.15564 0.05982 0.0212 

Proporção cumulativa 0.7633 0.91898 0.9788 1 

 

Tabela 7: Resultado correspondência canônica (CCA) para a abundância de Stegastes fuscus; 
Abudefduf saxatilis, Sparisoma axillare, Halichoeres poeyi e Ophioblennius trinitatis em função 
da cobertura algal e características estruturais dos pontos amostrados em Porto de Galinhas, 
Serrambi e São José da Coroa Grande. 

Variáveis CCA1 CCA2 CCA3 CCA4 

Locas 0.29698 0.01579 0.1083 -0.13853 

Filamentosas 0.05114 0.55618 0.1458 0.07026 

Folhosas -0.54605 -0.44753 0.161 -0.50752 

Calc.Articulada 0.21155 -0.37587 -0.3567 0.20115 

Calc.Crostosa -0.22207 0.02181 0.7017 0.29169 

Rugosidade -0.76958 0.12992 -0.4311 0.01649 

Profundidade -0.37909 -0.58435 0.1728 0.15031 

Distância -0.59116 -0.57869 -0.1638 0.44629 
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6. DISCUSSÃO 

As cristas recifais do litoral sul de Pernambuco são importante componente do 

ambiente costeiro que integra estuários, recifes, prados de macrófitas (SHEAVES, 

2005). São essas porções rasas do recife que abrigam juvenis de diferentes espécies 

de peixes (NAGELKERKEN et al., 2000). 

As cinco espécies mais abundantes e frequentes (Stegastes fuscus, Abudefduf 

saxatilis, Sparisoma axillare, Halichoeres poeyi, e Ophioblennius trinitatis) para Porto de 

Galinhas, Serrambi e São José da Coroa Grande também encontram-se listadas entre 

as dez mais representativas em diversos trabalhos em ambientes consolidados 

costeiros ao longo da costa brasileira. Esses ambientes variam entre poças de marés, 

recifes e costões rochosos. Apesar das particularidades estruturais em cada local, a 

semelhança da assembleia de peixes sugere um padrão de distribuição das espécies 

mais comuns desta região tropical, como: Ceará (CUNHA et al., 2008); Rio Grande do 

norte (CAMPOS; SÁ-OLIVEIRA; ARAÚJO, 2010; FEITOSA; PIMENTA; DE ARAÚJO, 

2002); Paraíba (ILARRI et al., 2008); Pernambuco (LIPPI, 2013) (abundância da 

comunidade íctia durante o dia); Alagoas (FEITOSA et al., 2012) (Comunidades em 

áreas com e sem influência do turismo); Bahia (FERREIRA et al., 2015); Espirito Santo 

(MACIEIRA, 2008); Rio de Janeiro (FERREIRA; GONÇALVES; COUTINHO, 2001)). 

A constância na distribuição e abundância dessas espécies pode indicar que 

elas são representantes da fauna ictia nos ambientes costeiros do Brasil. Essas 

espécies estão distribuídas em diferentes tipos de substrato (como recifes e costões 

rochosos), variadas intensidades de impactos humanos (como turismo). Algumas delas 

são indicadores, como A. saxatilis e H. poeyi que responderam à impactos de jangadas 

e pisoteio no recife (MACEDO, 2014).  

Essa regularidade na diversidade íctia dominante reflete as semelhanças 

ambientais da costa brasileira. As estruturas recifais costeiras são, em sua maioria 

formada por chapeirões que crescem do topo para as laterais e se interligam (LEÃO; 

KIKUCHI; TESTA, 2003) e que apresentam o mesmo desenvolvimento geológico com 

os recifes sendo formados sobre bancos de arenito (DOMINGUEZ et al., 1990). Além 

disso, a região costeira agrega espécies que se estabeleceram e suportam pressões 

naturais e antrópicas (MELO et al. 2007). Soma-se a isso o fato da costa brasileira estar 

inserida na província biogeográfica tropical desde Cabo de São Roque (RN) até Cabo 

Frio (RJ) (HAYDEN; RAY; DOLAN, 1984). Essas características atribuem similaridade 

aos recifes costeiros do Brasil.  
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As formações recifais estudadas apresentaram intensa dominância algal com 

predominância de algas calcárias articuladas e turf. A presença de organismos 

invertebrados sésseis, tais como esponjas, corais, zoantídeos e ouriços foi muito baixa. 

Essa característica foi apontada por outros trabalhos que investigaram ambientes 

recifais em outras localidades do litoral sul de Pernambuco (FEITOSA; FERREIRA, 

2015; FERREIRA; MAIDA; SOUZA, 1995).  

Em Porto de Galinhas, praia que apresenta intenso fluxo turístico com pisoteio 

das bancadas e atracamento de embarcações (MACEDO, 2014), dominaram algas 

filamentosas (corticada, delicada e turf). O que reforça a hipótese de SILVA; FUJII; 

MARINHO-SORIANO (2012), de que o impacto turístico em áreas recifais favorece a 

proliferação de algas de ciclo de vida curto e aponta as algas filamentosas como 

indicadoras desse impacto. Também segundo os autores a abundância de algas 

folhosas é inversamente proporcional à abundância de peixes herbívoros. Os resultados 

do presente trabalho não mostram essa relação inversa, pois os maiores números de 

herbívoros errantes e territorialistas foram registrados na praia de São José da Coroa 

Grande, onde foi maior a cobertura de algas folhosas. Porém resultado pode corroborar 

a informação de que as algas folhosas não são alimento principal para Sparisoma 

axillare um dos principais herbívoro errante na região estudada (FEITOSA, JOÃO L.L.; 

FERREIRA, 2015). 

As algas folhosas foram representadas com maiores abundâncias em São José 

da Coroa Grande (não houve diferença entre as piscinas) e em SEsul que são pontos 

mais profundos e distantes da praia. A representatividade desse grupo foi considerada 

baixa por outros autores que trabalharam também no litoral sul de Pernambuco e que a 

ocorrência dessas algas é maior na parede recifal se comparada com o topo (FEITOSA; 

FERREIRA, 2015). A maior cobertura de algas folhosas detectada nas piscinas citadas 

pode ser um reflexo da maior profundidade. 

O padrão das categorias tróficas identificado nesse trabalho está de acordo com 

Ferreira et al. (2004) que relacionam a distribuição de estrutura tróficas de peixes em 

com a latitude nos recifes brasileiros e apontam os herbívoros errantes e comedores de 

invertebrados móveis como as categorias tróficas mais abundantes nessa região. Essas 

duas categorias foram as mais diversas, o que ratifica a importância desses locais como 

agregadores de peixes com esses hábitos. A maior representatividade de herbívoros 

territorialista deve-se aos indivíduos de St. fuscus, espécie mais abundante e frequente 

no presente estudo. Os comedores de invertebrados móveis e herbívoros errantes foram 

as categorias mais diversas, indicando as cristas recifais como importante habitat para 
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os peixes dessas categorias. 

Stegastes fuscus foi mais abundante em PGnorte e SJsul. Essas duas piscinas 

se destacaram pelo menor percentual de cobertura de algas calcárias Halimeda spp., 

embora essa diferença não tenha sido significativa. A literatura trata de uma correlação 

negativa entre essa alga e S. fuscus (VARES, 2015). Ao investigar os territórios de peixe 

donzela nos recifes de Tamandaré (também no litoral sul de Pernambuco), Feitosa 

(2010) constatou que Halimeda spp. foi abundante, por outro lado, afirma que o peixe 

evita se alimentar dessa alga. Isso pode reforçar o padrão negativo entre as 

abundâncias de S. fuscus e Halimeda spp. embora abundante, é evitada como alimento 

por peixes por produzir metabolitos secundários que atuam contra herbivoria (HAY, 

1991). 

A falta de um padrão na distribuição de A. saxatilis, segunda espécie mais 

abundante e frequente, nas praias estudadas pode ser atribuído ao fato desses peixes 

se movimentar em bastante nas bancadas recifais durante o dia (RANDALL, 1967). 

Essa espécie apresenta grande plasticidade alimentar, podendo se alimentar de pode 

se alimentar de algas, animais epifíticos ou aqueles de hábito bentônico (RANDALL 

1967). Usa diferentes locais nos recifes, podendo ser encontrados em grupos pequenos 

ou formando densos cardumes (FERREIRA et al., 2004). Como são onívoros e 

oportunistas, são atraídos por comida oferecida a eles pelos turistas. Trabalhos sobre a 

influência de turismo nas espécies de peixes recifais mostram que A. saxatilis está entre 

as espécies com maior resposta à essa atividade (FEITOSA et al., 2012a; ILARRI et al., 

2008). Era esperado que em Porto de Galinhas fosse encontrada uma maior abundância 

da espécie em função do grande e contínuo fluxo de turista nessa praia (GUIA 4 

RODAS, 2013). Porém, a distribuição dessa espécie não diferiu entre as praias 

estudadas. Também não se encontrou diferenças entre as piscinas amostradas que 

indicasse alguma relação direta com o substrato.  

 Em um estudo realizado nos recifes de Tamandaré, Feitosa e Ferreira (2015) 

identificaram uma partição de hábitat para Sparisoma axillare relacionada ao tamanho 

dos indivíduos, com os menores peixes mais abundantes na crista recifal. O presente 

trabalho corroborou essa informação, pois os indivíduos de Sp. axillare registrado nas 

cristas recifais estavam abaixo do tamanho de primeira maturação (VÉRAS, 2008). Esse 

peixe foi mais abundante em São José da Coroa Grande e em Serrambi a abundância 

foi notadamente menor. Ainda segundo Feitosa e Ferreira (2015), os menores indivíduos 

de Sp. axillare tendem a evitar o consumo de algas calcárias articuladas para 

alimentação. Os dados do presente trabalho não permitem concluir sobre a preferência 
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alimentar de Sp. axillare. Porém foi possível verificar que em Porto de Galinhas houve 

a segunda maior abundâncias de Sp. axillare e baixa cobertura de Halimeda spp., o que 

pode indicar a relação negativa do trabalho supracitado. 

 Halichoeres poeyi foi uma das espécies mais frequentes e abundantes no 

presente trabalho e com distribuição uniforme nas cristas recifais. Essa espécie é 

amplamente distribuída no litoral brasileiro, desde o Parcel Manuel Luiz até a Ilha do 

Arvoredo em Santa Catarina (FERREIRA et al., 2004). É descrito para essa espécie que 

os peixes juvenis tendem a ocupar áreas rasas de ambientes rochosos que, segundo 

os autores (op. cit.) indicaria que esses recifes rasos são usados como área de berçário 

para a espécie. O presente trabalho corrobora com essa afirmação, pois a maioria dos 

indivíduos registrados estava abaixo do comprimento de primeira maturação. 

 Ophioblennius trinitatis é uma espécie críptica, de difícil detecção nos censos 

visuais, devido a seu tamanho pequeno e o hábito de se proteger em locas no substrato 

(CAMPOS; SÁ-OLIVEIRA; ARAÚJO, 2010). Essa característica faz da crista recifal um 

ambiente propício à presença dessa espécie. A abundância desse peixe foi diferente 

entre as três praias, com mais registros em São José da Coroa Grande e menos em 

Serrambi. Na praia mais ao sul foram registrados um grande número de locas e maiores 

coberturas de algas folhosas. Mendes (2006) afirma que os ambientes com essas 

características são os mais comuns para indivíduos adultos de O. trinitatis. É possível 

que esses peixes tenham sido subestimados, sobretudo em Serrambi, pois essa praia 

apresenta grande quantidade de locas, que favorecem a presença dessa espécie. 

Entretanto sua abundância em Serrambi foi mais baixa que nas outras praias. 

Haemulon aurolineatum foi muito abundante em São José da Coroa Grande, 

sendo a espécie mais numerosa nessa praia. Entretanto sua frequência de ocorrência 

é baixa (5,6% dos transectos), tendo sido registrada em poucos cardumes com centenas 

de indivíduos (PEREIRA; FEITOSA; FERREIRA, 2011). Os autores alertam que peixes 

de outras espécies (tais como Carangoides bartholomaei, Ocyurus chrysurus, 

Harengula clupeola, Eucinostomus lefroyi, Chromis multilineata, Anisotremus virginicus) 

unam-se a H. aurolineatum formando cardumes mistos. Essas formações podem 

interferir na estimativa de abundância do observador e superestimas a contagem desses 

indivíduos. 

 Assim como Hae. aurolineatum, Harengula clupeola forma cardumes (CAMPOS; 

SÁ-OLIVEIRA; ARAÚJO, 2010) e figurou também como uma das espécies mais 

abundantes em São José da Coroa Grande registrando densidade maior que Abudefduf 
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saxatilis e Halichoeres poeyi. Porém, foi considerada rara pois ocorreu em menos de 

10% das amostras. Esse padrão de alta abundância e baixa frequência de Har. clupeola 

em ambientes recifais foi descrito no Rio de Janeiro (FERREIRA; GONCÇALVES; 

COUTINHO, 2001) e no Rio Grande do Norte (CAMPOS; SÁ-OLIVEIRA; ARAÚJO, 

2010; FEITOSA; PIMENTA; DE ARAÚJO, 2002; FERREIRA; GONCÇALVES; 

COUTINHO, 2001). Esses peixes são característicos de fundos lamosos e formadores 

de cardumes, comuns em praias e estuários, sua presença em ambientes recifais é rara. 

Por isso essa espécie não é considerada representativa da ictiofauna recifal. (CAMPOS; 

SÁ-OLIVEIRA; ARAÚJO, 2010). 

 As estruturas formadas pela cobertura do substrato nas cristas recifais das praias 

estudadas ficam expostos (total ou parcialmente) durantes as marés de sizígia, 

permitindo que apenas os peixes pequenos vivam nelas. As áreas rasas dos recifes, 

onde se formam poças de maré, são comumente usadas por juvenis (FEITOSA; 

FERREIRA, 2015; GODINHO; LOTUFO, 2010) por formar ambientes com abrigos 

pequenos e inapropriados a peixes maiores, possíveis predadores. Apenas St. fuscus 

foi abundante em classes de tamanhos próximo ou maior à sua primeira maturação e 

O. trinitatis próximo ao tamanho máximo descrito para a espécie. Essas espécies são 

reconhecidamente residentes em estruturas recifias rasas com cobertura folhosa e locas 

no substrato (CAMPOS; SÁ-OLIVEIRA; ARAÚJO, 2010; FERREIRA; MAIDA; SOUZA, 

1995).  

As outras espécies foram, em maioria, identificadas como juvenis, ou seja, com 

comprimentos abaixo daqueles registrados como de primeira maturação. Esses 

ambientes rasos são mais abrigados (menor intensidade de ondas) e oferecem mais 

proteção contra predadores. Essa ocupação por juvenis foi detectada também no Caribe 

por (NAGELKERKEN et al., 2000) que identificou preferências de diversas espécies, 

incluindo algumas cogenéricas ou  registradas no presente trabalho. 

As cristas recifais se mostraram muito homogêneas em relação a sua cobertura 

e rugosidade (SANTOS, 2013). Embora a distância da costa e a profundidade do recife 

tenham variado entre as praias, a baixa variabilidade da cobertura de substrato não 

permitiu uma separação dos locais estudados. As diferenças nas praias de Porto de 

Galinhas, Serrambi e São José da Coroa Grande foram maiores quanto as 

características estruturais de profundidade e distância das bancadas e rugosidade das 

cristas. Diferenças mais marcadas na ictiofauna são percebidas entre ambientes 

costeiros adjacentes, tais como manguezais e fundos de macrófitas (FEITOSA; 

FERREIRA, 2015). 
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As espécies de peixe mais abundantes e frequentes não variaram nas três 

praias. Esses peixes também são amplamente registrados em diferentes locais da costa 

brasileira, mostrando um grau de homogeneidade nessa larga escala (como 

referenciado acima). As outras espécies tiveram ocorrência muito baixa e não 

contribuíram para aumentar a explicabilidade do modelo. As cristas recifais podem ser 

definidas com pontos de passagem para a maioria dessas espécies, por isso não foi 

identificada grande influência da cobertura do substrato algal sobre a distribuição das 

espécies de peixe. 
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7. CONCLUSÕES 

Cinco espécies foram as mais representativas na área de estudo, sendo elas, 

Stegastes fuscus, Abudefduf saxatilis, Sparisoma axillare, Halichoeres poeyi e 

Ophioblennius trinitatis. 

As cristas recifais na três paias estudadas abrigam comunidades de peixes 

semelhantes, não houve diferença de diversidade e equitabilidade. Poucas espécies e 

alta dominância caracterizam essa comunidade.  

A cobertura algal mostrou dominância de Jania spp. e algas filamentosas. Algas 

folhosas estão associadas a locais mais profundos. A presença de calcárias incrustante 

é baixa. 

As espécies consideradas mais frequentes e abundantes são herbívoros 

(territorialistas ou errantes) e onívoros. Evidenciando a importância da cobertura algal. 

Não foi encontrada uma relação forte da comunidade de peixes com a cobertura 

de substrato e características estruturais nos locais estudados. Deve-se isso à 

homogeneidade encontrada nas cristas recifais do litoral sul de Pernambuco.  

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BESSA, EDUARDO; DIAS, JUNE FERRAZ; SOUZA, ANA MARIA DE. Rare Data On A 

Rocky Shore Fish Reproductive Biology: Sex Ratio, Length Of First Maturation And 

Spawning Period Of Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758) With Notes On Stegastes 

variabilis Spawning Period (Perciformes: Pomacentridae) In São Paulo, Brazil. Brazilian 

Journal of Oceanography v. 55, n. 3, p. 199–206 , set. 2007. 

BOUCHON-NAVARO, Y. et al. Weight–Length Relationships For 50 Fish Species 

Collected In Seagrass Beds Of The Lesser Antilles. Journal of Applied Ichthyology v. 

22, n. 4, p. 322–324 , 1 ago. 2006. 

CAMPOS, CARLOS EDUARDO COSTA; SÁ-OLIVEIRA, JÚLIO CÉSAR; ARAÚJO, 

ANDRÉA SOARES. Composição E Estrutura De Comunidades De Peixes Nos 

Parrachos De Muriú, Estado Do Rio Grande Do Norte, Brasil. Arquivos de Ciências do 

Mar v. 43, n. 1, p. 63–75 , 2010. 

CHAVES, L. T. C.; PEREIRA, P. H. C.; FEITOSA, J. L. L. Coral Reef Fish Association 

With Macroalgal Beds On A Tropical Reef System In North-Eastern Brazil. Marine and 

Freshwater Research v. 64, n. 12, p. 1101–1111 , 2013. 

CONNELL, S. D.; FOSTER, M. S.; AIROLDI, L. AS WE SEE IT What Are Algal Turfs? 

Towards A Better Description Of Turfs. Marine Ecology Progress Series v. 495, p. 

299–307 , 9 jan. 2014. 

CUNHA, EDNA A. et al. Comparative Analysis Of Tidepool Fish Species Composition 

On Tropical Coastal Rocky Reefs At State of Ceará, Brazil. Iheringia. Série Zoologia v. 

98, n. 3, p. 379–390 , set. 2008. 

DOMINGUEZ, JOSÉ MARIA LANDIM et al. Geologia do Quaternário Costeiro do Estado 

de Pernambuco. Brazilian Journal of Geology v. 20, n. 1, p. 208–215 , 1 jan. 1990. 

FEITOSA, CAROLINE VIEIRA et al. Recreational Fish Feeding Inside Brazilian MPAS: 

Impacts On Reef Fish Community Structure. Journal of the Marine Biological 

Association of the United Kingdom v. 92, n. 07, p. 1525–1533 , nov. 2012. 

FEITOSA, CAROLINE VIEIRA; PIMENTA, DANIEL ALEXANDRINO SAMPAIO; DE 

ARAÚJO, MARIA ELISABETH. Ictiofauna Recifal dos Parrachos de Maracajau (RN): 

Inventario, Estrutura Da Comunidade E Interferencia Antropica. Arquivos de Ciências 

do Mar v. 35, p. 39–50 , 2002. 

FEITOSA, JOÃO L.L.; FERREIRA, BEATRICE P. Distribution And Feeding Patterns Of 

Juvenile Parrotfish On Algal-Dominated Coral Reefs. Marine Ecology v. 36, n. 3, p. 

462–474 , 1 set. 2015. 

FEITOSA, JOÃO LUCAS L. et al. Food Resource Use By Two Territorial Damselfish 

(Pomacentridae: Stegastes) on South-Western Atlantic Algal-Dominated Reefs. Journal 

of Sea Research v. 70, p. 42–49 , maio 2012. 



 

41 
 

FEITOSA, JOÃO LUCAS LEÃO. Alimentação E Ecomorfologia Trófica De Stegastes 

fuscus e S. variabilis (Actinopterygii: Pomacentridae) Nos Recifes De Tamandaré, 

Pernambuco. 2010. Disponível em: 

<http://repositorio.ufpe.br:8080/xmlui/handle/123456789/8445>. Acesso em: 30 mar. 

2016.  

FERREIRA, BEATRICE PADOVANI; MAIDA, MAURO; SOUZA, ANA ELIZABETE 

TEXEIRA DE. Levantamento Inicial Das Comunidades De Peixes Recifais Da Regiao 

De Tamandare - PE. Boletim Técnico-Científico Do Cepene v. 3, n. 1, p. 213–230 , 

1995. 

FERREIRA, CAMILO MOITINHO et al. COMMUNITY STRUCTURE OF SHALLOW 

ROCKY SHORE FISH IN A TROPICAL BAY OF THE SOUTHWESTERN ATLANTIC. 

Brazilian Journal of Oceanography v. 63, n. 4, p. 379–396 , dez. 2015. 

FERREIRA, CARLOS E. L.; GONCÇALVES, JOSÉ E. A.; COUTINHO, RICARDO. 

Community Structure of Fishes and Habitat Complexity on a Tropical Rocky Shore. 

Environmental Biology of Fishes v. 61, n. 4, p. 353–369 , ago. 2001. 

FERREIRA, C. E. L. et al. Trophic Structure Patterns Of Brazilian Reef Fishes: A 

Latitudinal Comparison. Journal of Biogeography v. 31, n. 7, p. 1093–1106 , 1 jul. 

2004. 

FLOETER, SERGIO R. et al. Reef Fish Community Structure On Coastal Islands Of The 

Southeastern Brazil: The Influence Of Exposure And Benthic Cover. Environmental 

Biology of Fishes v. 78, n. 2, p. 147–160 , 2007. 

GODINHO, W. O.; LOTUFO, T. M. C. Local v. Microhabitat Influences On The Fish 

Fauna Of Tidal Pools In North-East Brazil. Journal of Fish Biology v. 76, n. 3, p. 487–

501 , 1 fev. 2010. 

HALPERN, BENJAMIN S.; FLOETER, SERGIO R. Functional Diversity Responses To 

Changing Species Richness In Reef Fish Communities. Marine Ecology Progress 

Series v. 364, p. 147–156 , 29 jul. 2008. 

HAYDEN, BRUCE P.; RAY, G. CARLETON; DOLAN, ROBERT. Classification of Coastal 

and Marine Environments. Environmental Conservation v. 11, n. 03, p. 199–207 , set. 

1984. 

HAY, MARK E. CHAPTER 5 - Fish—Seaweed Interactions. In: Coral Reefs: Effects of 

Herbivorous Fishes and Adaptations of Their Prey A2  - Sale, Peter F. The Ecology of 

Fishes on Coral Reefs. San Diego: Academic Press, 1991. p. 96–119. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080925516500106>. Acesso 

em: 29 fev. 2016. 978-0-08-092551-6.  

HONÓRIO, P. P. F.; RAMOS, R. T. C.; FEITOZA, B. M. Composition And Structure Of 

Reef Fish Communities In Paraíba State, North-Eastern Brazil. Journal of Fish Biology 

v. 77, n. 4, p. 907–926 , 1 set. 2010. 

ILARRI, MARTINA DI IULIO et al. Effects Of Tourist Visitation And Supplementary 



 

42 
 

Feeding On Fish Assemblage Composition On A Tropical Reef In The Southwestern 

Atlantic. Neotropical Ichthyology v. 6, n. 4, p. 651–656 , dez. 2008. 

KOHLER, KEVIN E.; GILL, SHAUN M. Coral Point Count With Excel Extensions (CPCe): 

A Visual Basic Program For The Determination Of Coral And Substrate Coverage Using 

Random Point Count Methodology. Computers & Geosciences v. 32, n. 9, p. 1259–

1269 , nov. 2006. 

LEÃO, ZELINDA M.A.N.; KIKUCHI, RUY K.P.; TESTA, VIVIANE. Corals And Coral 

Reefs of Brazil. Latin American Coral Reefs. [S.l.]: Jorge Cortés, 2003. p. 9–52.  

LIPPI, DANIEL LINO. Caracterização E Variação Diurno-Noturna Da Estrutura Da 

Comunidade De Peixes Associados A Diferentes Microhabitats Dos Recifes 

Costeiros De Porto de Galinhas, Pernambuco. Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, PE, 2013. 63 p.  

MACIEIRA, RAPHAEL MARIANO. Estrutura De Comunidade E Distribuição 

Espacial Dos Peixes Das Poças De Maré Em Um Recife Do Atlântico Sudoeste, 

Brasil. Universidade Federal do Espírito Santo, Vtória - ES, 2008. 67 p. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/profile/Raphael_Macieira/publication/268371987_Estrut

ura_de_comunidade_e_distribuio_espacial_dos_peixes_das_poas_de_mar_em_um_r

ecife_do_Atlntico_sudoeste_Brasil/links/5534f6d70cf2df9ea6a40d91.pdf>. Acesso em: 

8 abr. 2016.  

MEDEIROS, PAULO R.; RADA, DANILO P.; ROSA, RICARDO S. Abundance And 

Behavioural Ecology Of The Blenny Ophioblennius trinitatis (Teleostei: Blenniidae) At An 

Oceanic Archipelago Of Brazil (Atlantic). Scientia Marina v. 78, n. 02, p. 203–212 , 2014. 

MENDES, LIANA DE F. História Natural Dos Amborés E Peixes-Macaco (Actinopterygii, 

Blennioidei, Gobioidei) do Parque Nacional Marinho do Arquipélago de Fernando de 

Noronha, sob um enfoque comportamental. Revista Brasileira de Zoologia v. 23, n. 3 

, 2 out. 2006. Disponível em: 

<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/zoo/article/view/6061>. Acesso em: 30 mar. 2016. 

NAGELKERKEN, I. et al. Importance of Mangroves, Seagrass Beds and the Shallow 

Coral Reef as a Nursery for Important Coral Reef Fishes, Using a Visual Census 

Technique. Estuarine, Coastal and Shelf Science v. 51, n. 1, p. 31–44 , jul. 2000. 

OKSANEN, JARI et al. vegan: Community Ecology Package. [S.l: s.n.], 2016. 

Disponível em: <https://cran.r-project.org/web/packages/vegan/index.html>. Acesso 

em: 5 maio 2016. Ordination methods, diversity analysis and otherfunctions for 

community and vegetation ecologists. 

PEREIRA, PEDRO HENRIQUE CIPRESSO; FEITOSA, JOÃO LUCAS LEÃO; 

FERREIRA, BEATRICE PADOVANI. Mixed-Species Schooling Behavior And Protective 

Mimicry Involving Coral Reef Fish From The Genus Haemulon (Haemulidae). 

Neotropical Ichthyology v. 9, n. 4, p. 741–746 , 2011. 

SANTOS, MARCUS VINÍCIUS BEZERRA DOS. Distribuição Espacial Dos Peixes 

Scarinae Em Recifes Do Litoral Sul De Pernambuco. Dissertação (Mestrado) – 



 

43 
 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, 2013. 38 p.  

SHEAVES, MARCUS. Nature And Consequences Of Biological Connectivity In 

Mangrove Systems. Marine Ecology Progress Series v. 302, p. 293–305 , 4 nov. 2005. 

SILVA, INGRID B.; FUJII, MUTUE T.; MARINHO-SORIANO, ELIANE. Influence Of 

Tourist Activity On The Diversity Of Seaweed From Reefs In Maracajaú, Atlantic Ocean, 

Northeast Brazil. Revista Brasileira de Farmacognosia v. 22, n. 4, p. 889–893 , ago. 

2012. 

SOUZA, LILIANE DE L. G.; CHELLAPPA, SATHYABAMA; GURGEL, HÉLIO DE C. B. 

Reproductive Biology Of The Damselfish, Stegastes Fuscus Cuvier, In The Coastal 

Rocky Reefs Of Northeastern Brazil. Revista Brasileira de Zoologia v. 24, n. 2, p. 419–

425 , jun. 2007. 

VARES, Leonor Garcia. Distribuição E Abundância De Stegastes fuscus 

(Pomacentridae; Actinopterygii) E Sua Relação Com O Substrato No Litoral Sul De 

Pernambuco. UFPE, Recife, PE, 2015. 47 p.  

VASCONCELOS, EDSON REGIS TAVARES PESSOA PINHO DE et al. Padrão 

Espacial Da Comunidade De Macroalgas De Mesolitoral Em Ambiente Recifal Do 

Nordeste Brasileiro. Tropical Oceanography v. 41, n. 1-2, p. 84–92 , 2013. 

VÉRAS, Dráusio Pinheiro. Biologia Reprodutiva Dos Budioes-Batata, Sparisoma 

axillare e Sparisoma frondosum, Capturados Na Costa Central Do Estado De 

Pernambuco. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE, 2008. 77 p.  

 

  



 

44 
 

9. ANEXOS 

Anexo 1: Espécies registradas nas cristas recifais de Porto de Galinhas, Serrambi e São José da Coroa Grande. Categorias tróficas: HE= herbívoro errante; 
HE= herbívoro territorialista; CIM= comedores de invertebrados móveis; CIS= comedores de invertebrados sésseis; PLA= planctívoros; PSV= piscívoros; ONI= 
onívoros. FO%= frequência de ocorrência. PG= porto de Galinhas; SE= Serrambi; SJ= São José da Coroa Grande. 

Família Espécies Nome vulgar 
Categoria 
trófica Abund. FO% 

Não 
registrado 
em 

Acanthuridae Acanthurus bahianus Castelnau, 1855 Barbeiro, Sangrador. HE 97 9.1  

Acanthurus coeruleus Bloch & Schneider, 1801 Acaraúna Azul, Sangrador Azul, Barbeiro HE 93 28.0  

Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787) Sangrador, Peixe Doutor HE 3 1.4 SJ-SE 

Bleniidae Entomacrodus vomerinus (Valenciennes, 1836) Macaco pérola, Rockpool blenny  CIM 4 1.4 SJ-SE 

Ophioblennius trinitatis Miranda Ribeiro, 1919  Maria-da-toca oceânico, blênio HT 151 37.1  

Scartella cristata (Linnaeus, 1758) Maria-da-toca, Marachomba, Peixe macaco ONI 2 1.4 SE 

Carangidae Carangoides bartholomaei (Cuvier, 1833) Xarelete-amarelo, xaréu, xaréu-amarelo. PSV 18 2.8 SE 

Caranx latus Agassiz, 1831 Xaréu, xaréu-xira, guaracimbora, guarajuba PSV 4 1.4 PG 

Chaenopsidae Emblemariopsis signifer (Ginsburg, 1942) Cabeça preta, Macaquinho CIM 2 1.4 SE 

Chaetodontidae Chaetodon striatus Linnaeus, 1758 Peixe borboleta CIS 3 1.4 SJ-PG 

Clupeidae Harengula clupeola (Cuvier, 1829) Sardinha-cascuda PLA 1000 0.7 SE-PG 

Gerreidae Eucinostomus lefroyi (Goode, 1874) Carapicu CIM 15 2.8 SJ-SE 

Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 1863) Aacundo, carapicu-açu CIM 7 1.4 SJ-PG 

Gobiidae Bathygobius spp.  Amoré, amoré-açu, amoreia, babosa, florete, tajaica CIM 65 2.1 SJ-SE 

Coryphopterus glaucofraenum Gill, 1863  Gobi de Vidro, amoré de vidro ONI 37 12.6  

Haemulidae Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758) Salema CIM 2 1.4 PG 

Haemulon aurolineatum Cuvier, 1830 Cotinga, Xira CIM 2726 5.6 PG 

Haemulon parra (Desmarest, 1823) Xira, biquara, pirambu, macassa CIM 37 2.8 SJ-PG 

Haemulon plumieri (Lacepède, 1801) Xira, abiquara, biquara, boca de velha CIM 6 1.4 SJ-PG 

Haemulon squamipinna Rocha & Rosa, 1999 Xira-amarela CIM 7 2.1 PG 

Holocentridae Holocentrus adscencionis (Osbeck, 1765) Mariquita CIM 2 1.4 SE-PG 

Labridae Bodianus rufus (Linnaeus, 1758) Budião CIM 1 0.7 SJ-SE 

Halichoeres brasiliensis (Bloch, 1791) Sabonete-brasileiro, radiatus, budião-sipica. CIM 21 11.9  

Halichoeres penrosei Starks, 1913 Sabonete-ocelado, maculipina, budião CIM 32 4.9 PG 
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Halichoeres poeyi (Steindachner, 1867) Sabonete-verde, poei, poei-verde, budião CIM 249 16.1  

Scarus zelindae Moura Figueiredo & Sazima, 2001 Papagaio-banana HE 25 11.2  

Sparisoma spp.  HE 1 0.7 SJ-PG 

Sparisoma amplum (Ranzani, 1841) Peixe-papagaio-dos-recifes HE 5 2.8 PG 

Sparisoma axillare (Steindachner, 1878) Peixe-papagaio-cinzento, batata HE 726 63.6  

Sparisoma frondosum (Agassiz, 1831) Bodião-roxo HE 27 7.7  

Sparisoma radians (Valenciennes, 1840) Peixe-papagaio-dentuço, batata HE 1 0.7 SE-PG 

Thalassoma noronhanum (Boulenger, 1890) Budião de noronha, sabonete-das-ilhas PLA 2 1.4 SE-PG 

Labrisomidae Labrisomus cricota Sazima, Gasparini & Moura, 
2002 Garrião 

CIM 1 
0.7 

SE-PG 

Labrisomus kalisherae (Jordan, 1904) Guavina CIM 1 0.7 SE-PG 

Labrisomus nuchipinnis (Quoy & Gaimard, 1824) Maria da toca, garrião-guloso, moré CIM 36 23.1  

Malacoctenus delalandii (Valenciennes, 1836) Macaquinho-comum CIM 32 15.4 SE 

Malacoctenus spp.  CIM 64 18.2 SE 

Lutjanidae Lutjanus alexandreii Moura & Lindeman, 2007 Baúna CAR 1 0.7 SJ-PG 

Muraenidae Gymnothorax vicinus (Castelnau, 1855) Moréia CAR 1 0.7 SJ-SE 

Muraena pavonina Richardson, 1845 Caramuru de chifre, moreia pavão, moreia pintada CAR 1 0.7 SE-PG 

Ophichthidae Ahlia egmontis (Jordan, 1884) Enguia CIM 1 0.7 SE-PG 

Myrichthys ocellatus (Lesueur, 1825) Murucutuca ocelada, Mututuca  CIM 1 0.7 SE-PG 

Pomacentridae Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758) Sargentinho, Saberé ONI 1280 64.3  

Chromis multilineata (Guichenot, 1853) Tesourinha PLA 36 6.3 SE 

Microspathodon chrysurus (Cuvier, 1830) Donzela azul HT 3 2.1 SE-PG 

Stegastes fuscus (Cuvier, 1830) Donzelinha (Donzela-escura), Castanheta HT 5599 100.0  

Stegastes variabilis (Castelnau, 1855) Donzela-amarela, Cará HT 57 22.4  

Sciaenidae Odontoscion dentex (Cuvier, 1830) Dentudo, Pescada CAR 1 0.7 SE-PG 

Serranidae Cephalopholis fulva (Linnaeus, 1758) Garoupa chita, Garoupa diamante CAR 7 4.9 PG 

Epinephelus adscencionis (Osbeck, 1765) Badejo pintado, Gato, Garoupa pintada CAR 37 18.2  

Rypticus saponaceus (Bloch & Schneider, 1801) Badejo sabão, Peixe sabão CAR 1 0.7 SJ-SE 

Synodontidae Synodus intermedius (Spix & Agassiz, 1829) Peixe lagarto PSV 2 1.4 SE 
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Anexo 2: Ordenação das espécies de peixe mais relevantes em trabalhos na costa brasileira, 
nos estados do Ceará (CE), Rio Grande do Norte (RN), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Alagoa 
(AL), Bahia (BA), Espirito Santo (ES) e Rio de Janeiro (RJ). 

Legenda: (*) Comunidade em área com influência de turismo. CE (CUNHA et al., 2008); RN¹ 
(FEITOSA, CAROLINE VIEIRA; PIMENTA; DE ARAÚJO, 2002); RN² (CAMPOS; SÁ-OLIVEIRA; 
ARAÚJO, 2010); PB (ILARRI et al., 2008); PE (LIPPI, 2013); AL (FEITOSA et al., 2012); BA 
(FERREIRA et al., 2015); ES (MACIEIRA, 2008); RJ (FERREIRA; GONCÇALVES; COUTINHO, 

2001). 

 

 Espécie CE RN¹ RN² PB PE AL BA ES RJ 

Stegastes fuscus  3 3 2 1 1 1 8 2 

Abudefduf saxatilis 4 5 7 1 5 1* 5 7 4 

Sparisoma axillare 1  6  2  8 6  

Halichoeres poeyi    8 4   4 5 

Ophioblennius trinitatis    5 7     2     
 


