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Estrutura da comunidade de peixes recifais e os efeitos do turismo em uma Área
Marinha Protegida no Nordeste do Brasil

RESUMO

O Parque Natural Marinho do Recife de Fora (PNMRF) é um dos principais atrativos
turísticos do município de Porto Seguro, Bahia, e dezessete anos após sua criação pouco
se sabe sobre os efeitos das atividades turísticas sobre a comunidade de peixes recifais.
Este estudo teve como objetivos: a) caracterizar e comparar a estrutura da comunidade de
peixes, em termos de abundância e biomassa dos grupos tróficos, em três piscinas
naturais com diferentes históricos de uso turístico; b) avaliar o comportamento dos peixes
recifais através das variações em sua abundância ao longo do tempo em um experimento
de alimentação artificial. Nesse estudo foram conduzidos 71 censos visuais, em mergulho
livre, para caracterização da comunidade de peixes. Além disso, foram realizadas 8
sessões (160 min) de filmagem remota do experimento de alimentação artificial. Cada
sessão de filmagem registrou quatro tratamentos, os quais alternavam momentos de
presença e ausência humana, e de alimentação dos peixes. Para a caracterização física das
piscinas foram coletados dados referentes à complexidade de hábitat e profundidade. Os
resultados encontrados indicam que as atividades turísticas realizadas no PNMRF, até o
momento, não causaram grandes alterações na estrutura da comunidade. No entanto,
observou-se que a atividade de alimentação artificial tem provocado alterações
comportamentais nos peixes, como a habituação à presença humana, condicionamento a
oferta de alimento por humanos e alterações na distribuição das espécies em curto prazo.
Acredita-se que a permanência da atividade de alimentação artificial, ao longo do tempo,
pode provocar o aumento das populações que consomem o alimento oferecido, e
consequentemente, desencadear alterações na estrutura da comunidade. Os resultados
desse estudo subsidiaram a elaboração do Plano de Manejo do PNMRF, e podem
contribuir com a criação de medidas de conservação de peixes em Áreas Marinhas
Protegidas.
Palavras-chave: Peixes recifais. Estrutura da comunidade. Comportamento. Turismo.
Alimentação artificial. Experimento manipulativo.

Community structure of reef fish and the effects of tourism in a Marine
Protected Area in Northeastern Brazil

ABSTRACT

The Recife de For a Marine Park (RFMP) is one of the main tourist attractions of
the city of Porto Seguro, Bahia, and seventeen years after its creation little is known about
the effects of tourism activities on the community of reef fish. This study aimed to: a) to
characterize and compare the structure of the fish community in terms of abundance and
biomass of trophic groups in three pools with different historical tourist use; b) evaluate
the behavior of reef fish through changes in abundance over time in an artificial feeding
experiment. In this study it was conducted 71 visual censuses with snorkeling, to
characterize the fish community. In addition, there were 8 sessions (160 min) remote
video of artificial feeding experiment. Each video session recorded four treatments, which
alternating moments of human presence and absence, and fish feeding. For the physical
characterization of the pools were collected data on the habitat complexity and depth. The
results indicate that tourist activities in RFMP so far not caused major changes in
community structure. However, it was observed that artificial feeding activity has caused
behavioral changes in fish, such as habituation to human presence, conditioning the
supply of food by humans and changes in species distribution in the short term. It is
believed that the permanence of artificial feeding activity, over time, may lead to
increased populations that consume the food offered and, consequently, trigger changes in
the community structure. The results of this study supported the preparation Management
Plan for the area studied, and can contribute to the creation of fish conservation measures
in Marine Protected Areas.
Keywords: Reef fishes. Community structure. Behavior. Tourism. Artificial feeding.
Manipulative experiment.
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1. INTRODUÇÃO GERAL

1.1 O ambiente recifal e os peixes

Os peixes estão entre os organismos mais conspícuos que habitam os recifes,
apresentando

uma

grande

diversidade

ecológica,

morfológica

e

comportamental

(BELLWOOD; WAINWRIGHT, 2002). Mais de um quarto das espécies de peixes marinhos
habitam recifes de corais; além disso, uma característica comum das espécies encontradas
nesses locais é o alto nível de endemismo (FLOETER; GASPARINI, 2000; SPALDING et
al., 2001). Esses animais são elementos-chave na estruturação e resiliência de ambientes
recifais (BELLWOOD; CHOAT, 1990; STENECK et al., 1991; BURKEPILE; HAY, 2006).
Os peixes herbívoros, por exemplo, são conhecidos por contribuírem na manutenção do
equilíbrio das relações entre corais e macroalgas em ecossistemas coralíneos (BELLWOOD et
al., 2004; MUMBY et al., 2006 ). Portanto, conhecer a estrutura da ictiofauna que constitui
esses ecossistemas e os fatores que influenciam a distribuição e abundância das espécies é
fundamental para o desenvolvimento de estratégias de conservação desses ambientes
(CHITTARO, 2004; HUGHES et al., 2007; MUMBY et al., 2006).
Nas últimas duas décadas têm sido crescentes os estudos com uma abordagem
funcional das espécies, com foco no papel que desempenham nos ecossistemas (STENECK;
DETHIER 1994; FERREIRA et al., 2004; FLOETER et al., 2007; FRANCINI‐FILHO;
MOURA, 2008; NŸMSTROM et al. 2008; PEREIRA et al., 2014). Estes estudos incluem a
caracterização da estrutura trófica da ictiofauna, que tem sido utilizada como ferramenta para
avaliar a resiliência e vulnerabilidade dos recifes frente aos impactos antrópicos e mudanças
ambientais (BELLWOOD et al. 2003, 2004; HENRIQUES, 2013; EDWARDS et al., 2014).
O Brasil possui os únicos recifes coralíneos do Atlântico Sul (LEÃO et al., 2003)
apresentando diversas estruturas recifais próximas à costa, entre o Parcel de Manuel Luiz
(0º52’ S) e o Estado de Santa Catarina (27º30’ S) (FERREIRA et al., 2004). No Brasil foram
descritas cerca de 470 espécies de peixes recifais, das quais 109 (23%) são endêmicas
(FLOETER et al., 2008; FREITAS, et al., 2014). A região do Extremo Sul da Bahia é
considerada como a maior e mais rica área de recifes de coral do Atlântico Sul, especialmente
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devido ao Banco dos Abrolhos (CASTRO, 1994; LEÃO; DOMINGUEZ, 2000;) e áreas
adjacentes.
Entre as formações recifais adjacentes existentes no estado está o Recife de Fora,
localizado no Banco Royal Charlotte, em frente ao município de Porto Seguro. Nesse recife
podem ser encontradas todas as espécies de corais construtores descritas para o Brasil (16
espécies) (LABOREL, 1969, 1970; CASTRO, 1994). No Recife de Fora, até o momento,
foram registradas 43 espécies de peixes (CHAVES et al., 2010). Entre essas espécies estão
Gramma brasiliensis, Sparisoma amplum e Elacatinus figaro, que são endêmicas, e Scarus
trispinosus e Myctoroperca bonaci, que estão ameaçadas de extinção (IUCN, 2013).

1.2 Fatores estruturantes das comunidades de peixes recifais

A ecologia de comunidades tem como seus principais objetivos: identificar os fatores
que podem estruturar uma comunidade e compreender como tais fatores podem influenciar a
distribuição e abundância das espécies (ODUM, 1959). Na ecologia de peixes recifais existem
duas teorias que explicam os fatores que influenciam a diversidade e abundância de peixes
nos recifes. A teoria determinística (SMITH; TYLER, 1972) afirma que a grande
disponibilidade de recursos nos recifes e a segregação de nichos das espécies minimizam a
competição inter e intraespecífica. Desta forma, estes fatores permitiriam que estes ambientes
sustentassem elevada diversidade e abundância de peixes. Já a teoria da loteria (SALE, 1978)
defende que eventos estocásticos seriam os principais determinantes para o sucesso na
colonização de áreas. Segundo esta teoria, fatores como os que afetam o assentamento e o
recrutamento de peixes, e não fatores pré-determinados como a segregação de nichos, seriam
os responsáveis pela alta diversidade. Apesar das divergências, é possível que mais de um
mecanismo possa influenciar a distribuição e abundância de peixes em ambientes recifais
(FLOETER et al., 2001).
Estudos apontam como principais fatores estruturantes da ictiofauna recifal a
exposição à ação de ondas (MCGEHEE, 1994; BELLWOOD; WAINWRIGHT, 2001),
profundidade (WILLIAMS, 1991; FRIEDLANDER; PARRISH, 1998; RUSS, 2003),
complexidade de hábitat (LUCKHURST; LUCKHURST, 1978; ROBERTS; ORMOND,
2

1987; FRIEDLANDER; PARRISH, 1998; Ö HMAN; RAJASSURIYA, 1998), e composição
bentônica (BOUCHON-NAVARRO; BOUCHON, 1989; MUNDAY, 2002). Esses fatores
podem agir de forma acoplada nos sistemas recifais mediando à disponibilidade de abrigo e
alimento (FLOETER et al., 2007). Os peixes recifais se distribuem entre os microhábitats de
acordo com características intrínsecas das espécies, como tipo de dieta (ex. espécies ocupam
hábitats onde suas fontes de alimento são mais abundantes) e capacidades fisiológicas (ex.
espécies com maior habilidade de natação ocupam locais com alto hidrodinamismo)
(BELLWOOD et al., 2002).

1.3 Efeitos do turismo no ambiente recifal

Os recifes costeiros da Bahia, a exemplo de outras áreas do globo, sofrem uma ampla gama
de impactos antrópicos. Dentre eles estão o derramamento de petróleo, descarga de esgoto
doméstico e industrial, pesca predatória e o turismo desordenado (COUTINHO et al., 1993;
LEÃO, 1996; CREED; AMADO FILHO, 1999; LEÃO; KIKUCHI, 2005; DUTRA et al.,
2005; FLOETER et al., 2006; DIEDRICH, 2007; HARDIMAN; BURGIN, 2010). Diversas
pesquisas indicam que atividades turísticas desordenadas têm contribuído fortemente para a
degradação dos recifes de corais. Muitos trabalhos têm investigado os danos causados em
ambientes recifais pelo pisoteio de corais (FERREIRA; ROSSO, 2009; HARDIMAN;
BURGIN, 2010; NEEDHAM; SZUZTER, 2011; SARMENTO et al., 2011; SARMENTO;
SANTOS, 2012), ancoragem de barcos (WALKER et al., 1989; HASTINGS et al., 1995,
CREED; AMADO FILHO, 1999; BACKHURST; COLE, 2000; SAPHIER; HOFFMANN,
2005) mergulho livre e autônomo (UYARRA; CÔTÉ, 2007; ROUPHAEL; HANAFY, 2007;
MEYER; HOLLAND, 2008; LUNA et al., 2009), e alimentação recreativa (ORAMS, 2002;
ALEVIZON et al., 2004; MILAZZO et al., 2005; HÉMERY; MCCLANAHAN, 2005;
MEDEIROS et al, 2007; ILARRI et al., 2008; FEITOSA et al., 2012).
O fornecimento de alimento por turistas é uma das diferentes formas de interação entre
humanos e animais em áreas recifais (NEWSOME et al., 2004). No entanto, estudos indicam
tal atividade como causa de distúrbios nos padrões de distribuição e abundância de peixes
marinhos (PERRINE, 1989; COLE, 1994; HAWKINS et al., 1999). Além disso, a
alimentação artificial de peixes pode ter implicações sérias na saúde desses animais,
3

provocando doenças e o aumento no depósito de gorduras em órgãos vitais (MORIBE, 2000;
ORAMS, 2002). Estudos também apontam mudanças comportamentais dos peixes, como a
habituação à presença humana e aumento do risco de captura, dependência do fornecimento
de alimento por humanos, aumento da agressividade na disputa pelo alimento e ataques a
humanos (HARRIOT, 2002). Segundo Moribe (2000), a alimentação artificial e o
consequente aumento da agressividade dos peixes podem ter implicações na estrutura genética
das populações, devido à possível seleção natural de peixes mais agressivos.
O uso turístico de recifes de corais tem aumentado fortemente em todo o mundo
(MILAZZO et al. 2002), e com ele o fornecimento de alimento aos peixes por humanos. Com
isso, os esforços de pesquisa que investigam os efeitos dessa atividade sobre esses
ecossistemas também aumentaram (MEDEIROS et al., 2007). Todavia, a investigação
científica sobre as evidentes ameaças da alimentação artificial nos recifes brasileiros ainda é
escassa (MEDEIROS et al., 2007; ILARRI et al., 2008; FEITOSA et al., 2012).
O conhecimento sobre os efeitos das atividades turísticas no PNMRF também é
pequeno, embora o turismo na área seja intenso. Acredita-se que a presença de turistas na área
de visitação do parque esteja provocando alterações no comportamento e na estrutura da
comunidade de peixes recifais. Sabe-se que outras Áreas Marinhas Protegidas também
enfrentam problemas semelhantes, por isso, esse estudo foi realizado com o intuito de gerar
informações que possam subsidiar medidas de conservação de peixes recifais nessas Unidades
de Conservação, além de contribuir para a elaboração do Plano de Manejo do PNMRF.
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2

OBJETIVO GERAL

Avaliar a comunidade de peixes recifais e sua resposta à atividade de visitação
turística nas piscinas naturais do Parque Natural Marinho do Recife de Fora.

2.1 Objetivos Específicos

2.1.1 Caracterizar e comparar a estrutura da comunidade de peixes recifais, em termos
de abundância e biomassa dos grupos funcionais, em três piscinas naturais com diferentes
históricos de visitação turística.
2.1.2 Determinar o efeito da presença humana e da alimentação artificial no
comportamento dos peixes recifais através das variações em sua abundância ao longo do
tempo.

5

3

MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Área de Estudo

O Parque Natural Marinho do Recife de Fora (PNMRF) está localizado a
aproximadamente 8 km da costa da cidade de Porto Seguro – Bahia. A área do parque é de
aproximadamente 17,5 km2, (5,56 km no sentido N-S e 3,1 km no sentido E-W), entre as
latitudes 16º23’S e 16º26’S, e entre as longitudes de 39º 00’W e 38º 58’W (Figura 1). A
profundidade no entorno do platô central do parque varia de 6 a 8 m na porção interna,
podendo chegar até 20m na porção Oeste (COSTA JR et al., 2002).

Figura 1- Mapa do Parque Natural Marinho do Recife de Fora, próximo a Porto Seguro, BA. (adaptado de
DULTRA, 2014)

Durante a maré seca são formadas três piscinas naturais por depressões do platô recifal
(SOARES et al., 2011): as Piscinas da Visitação, do Golfinho e da Panam. Segundo Lages
(2014), a Piscina do Golfinho é a menor, com de cerca de 4.500 m². A piscina da Visitação
possui quase 9.000 m², e está localizada a 135 m da Piscina do Golfinho. A Piscina da Panam
6

é a maior piscina, com mais de 29.000 m². As piscinas da Visitação e Golfinho apresentam
um sedimento de fundo arenoso (80% de areia), enquanto a Panam apresenta sedimento mais
lamoso (40%) (ARANTES, 2012).
As piscinas naturais do parque apresentam diferentes históricos de uso turístico; a
Piscina da Visitação tem sido continuamente utilizada para a visitação turística há mais de três
décadas; a Piscina do Golfinho foi utilizada para o turismo ecológico até março de 2002; e a
Piscina da Panam não apresenta histórico de visitação turística. Na Piscina da Visitação é
comum presenciar a alimentação dos peixes por banhistas, fotógrafos e guias turísticos. São
utilizados como alimento pão, biscoitos, rações para peixes e cães, e principalmente, camarão
triturado.
O Recife de Fora é um dos principais atrativos turísticos do município de Porto
Seguro, e chegou a receber entre mil e 1,5 mil pessoas por dia na alta estação (IBAMA Ofício
153/2010). Em dezembro de 1997 foi criado um Parque Marinho com o objetivo de conservar
este ecossistema. No entanto, dezessete anos após sua criação pouco se sabe sobre os efeitos
das atividades turísticas na comunidade recifal do PNMRF.

3.2 Dados abióticos

Procedimentos de campo
A coleta dos dados abióticos foi realizada nas bordas norte, leste e sul de cada piscina.
Nessas bordas, também foram realizados os censos para levantamento dos dados de estrutura
da comunidade de peixes. Além disso, dados de cobertura e estrutura da comunidade
bentônica foram coletados por Lages (2014) e Pereira (2015) nessas bordas. Neste estudo, a
coleta se restringiu as três bordas devido ao tempo limitado (cerca de 40 min), entre o início
da maré seca e a chegada dos turistas na Piscina de Visitação.
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Complexidade de hábitat
A complexidade de hábitat é apontada como um dos principais fatores ambientais
responsáveis pela manutenção da alta diversidade e abundância de organismos associados a
ambientes recifais ((LUCKHURST; LUCKHURST, 1978; GRATWICKE; SPEIGHT, 2005;
MENDONÇA NETO et al., 2008). Por isso, conhecer a complexidade de hábitat nas piscinas
naturais em estudo é fundamental para compreender a estrutura da comunidade de peixes.
A complexidade de hábitat das piscinas naturais foi estimada visualmente a partir do
número e tamanho de refúgios, e presença e tamanho de fendas (adaptado de WILSON et al.,
2007). Nesse trabalho chamou-se de fenda cavidades na base da borda recifal, possivelmente
formadas pela dinâmica do sedimento do fundo das piscinas ao longo do ano. De acordo com
o período do ano essas cavidades ficam expostas fornecendo abrigo para grande quantidade de
peixes, ou ficam cobertas pelo sedimento de fundo.
Na classificação dos refúgios quanto à quantidade foram criadas quatro classes: a)
poucos refúgios (< ou =10 refúgios); b) quantidade intermediária de refúgios (11<20 refúgios);
c) muitos refúgios (21<30 refúgios); d) grande quantidade de refúgios (31<40 refúgios). Para
o tamanho dos refúgios foram estabelecidas as classes “pequeno” (<21 cm) e “grande” (>21
cm). Para a presença de fendas foram criadas as classes “com fenda” e “sem fenda”, e para o
tamanho as classes “fenda pequena” (altura da entrada < ou =0 cm) e “fenda grande” (altura
da entrada > ou = 30 cm).
A partir da combinação das classes descritas foi criado um ranking de complexidade
composto por 8 categorias (Tabela 1). Em cada uma das bordas (norte, leste e sul) das
piscinas foram realizadas três estimativas visuais (n=9 por piscina), e em cada estimativa foi
estabelecida uma categoria para a área do recife amostrado. Para cada piscina foi obtido um
valor médio de complexidade, sendo utilizado para o cálculo o número da categoria.
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Tabela 1 - Descrição das categorias de complexidade de hábitat.

Categorias de
complexidade de hábitat
1
2
3
4
5
6
7
8

Descrição
Poucos refúgios pequenos com fenda pequena ou sem fenda
Poucos refúgios pequenos e fenda grande
Poucos refúgios grandes com fenda grande
Quantidade intermediária de refúgios pequenos com fenda
pequena
Quantidade intermediária de refúgios grandes com fenda
grande
Muitos refúgios pequenos com fenda pequena
Muitos refúgios grandes com fenda grande
Grande quantidade de refúgios pequenos com fenda grande

Profundidade
A profundidade foi medida com uma trena em 40 pontos em cada piscina (10 pontos
por borda). A partir dessas medições (n = 120), a profundidade média de cada piscina foi
calculada.

Análise dos dados
Para avaliar diferenças entre a complexidade de hábitat e a profundidade média entre
as piscinas foi aplicado o teste ANOVA de um fator. Nessa análise as variáveis dependentes
foram as medidas de complexidade de hábitat e profundidade, e as variáveis categóricas foram
as piscinas. Posteriormente, esses dados foram submetidos a comparações par a par através do
teste de Tukey. O valor de significância de 5% foi utilizado para ambos os testes.

3.3 Estrutura da comunidade de peixes

Para a caracterização da estrutura da comunidade de peixes foi registrado o número de
espécies, abundância e tamanho dos indivíduos. Posteriormente, a biomassa desses indivíduos
também foi calculada, com o mesmo objetivo
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Procedimentos de Campo
As amostragens em campo foram realizadas entre os meses de dezembro de 2013 e
abril de 2014. Nesse período foram conduzidos 71 censos visuais (Tabela 2) em mergulho
livre para caracterização da comunidade de peixes.
Tabela 2 - Esforço amostral entre dezembro de 2013 e abril de 2014 no Parque Natural Marinho do Recife de
Fora.

Piscinas

Visitação Golfinho Panam

Nº de censos

24

Área amostrada (m²) 960

24

23

960

920

Censos Visuais

Para a caracterização da estrutura da comunidade de peixes os censos foram realizados
através da técnica de censos visuais em transecções de 20 x 2 metros (40 m²) (FLOETER et
al. 2007). Essa técnica mantém a unidade de amostragem dentro de uma área definida, e
permite a realização dos censos em condições de visibilidade horizontal baixas nos locais de
estudo. Além disso, permite boas estimativas de densidade para todas as espécies (PINHEIRO
et al. 2011; FLOETER et al. 2007; FLOETER et al. 2004; ABURTO-OROPEZA; BALART
2001). As transecções foram dispostas margeando a uma distância de 1 m as bordas norte,
leste e sul de cada piscina (Figura 2).
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Figura 2 - Bordas amostradas na Piscina de Visitação (adaptado de LAGES, 2014).

Para a contabilização dos peixes foram utilizados os critérios de inclusão de Brock
(1954), onde todo cardume é contabilizado quando pelo menos parte dele passa em frente ao
observador e indivíduos que recruzam a transecção ou que passam por trás do mergulhador
não são incluídos na amostra.
Os censos foram realizados na ausência de visitações turísticas, durante o período de
maré seca, e entre as 9h e 15h, quando existe luminosidade suficiente para a visualização dos
peixes. Os dados referentes ao nome de espécies, abundância e tamanho de indivíduos foram
registrados em placas de PVC durante os censos. Foi utilizado um código de seis letras para o
nome das espécies (ex: Stegastes fuscus = STEFUS). A identificação das espécies foi
realizada a partir da literatura especializada (HUMMAN; DELOACH 2002).
Para avaliar a eficiência da amostragem quanto a representação das espécies que
compõe a estrutura da comunidade das piscinas foi criado um gráfico comparativo entre a
curva de acumulação de espécies e o número de espécies calculado pelo estimador de riqueza
Chao 2.
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Classificações de tamanho e grupos tróficos dos peixes

Os peixes foram classificados em quatro classes de tamanho (<10 cm, 11-20 cm, 2130 cm, >30 cm) (FLOETER et al., 2007), e em cinco grupos tróficos (CHAVES et al., 2010),
conforme a Tabela 2.
Tabela 3: Descrição dos grupos tróficos dos peixes
Grupos tróficos

Alimentação

Exemplos

Herbívoros

Detritos, turf algal e

Sparisoma spp.

macroalgas

Stegastes fuscus

Macro e

Clepticus brasiliensis

Planctívoros

microzooplâncton

Invertívoros

Invertebrados

Haemulon plumieri

bentônicos móveis e

Chaetodon striatus

sésseis

Onívoros

Organismos diversos

Abudefduf saxatilis

(animal e vegetal)

Carnívoros

Peixes e invertebrados

Ocyurus chrysurus

Estimativa da biomassa dos peixes
A biomassa corpórea de cada peixe registrado foi calculada com base na equação
alométrica: B = a. (TL)b
Esta equação relaciona o tamanho total estimado de cada peixe (TL) com os
parâmetros a e b, os quais derivam de relações peso-comprimento já publicadas (FROESE;
PAULY 2010). Há parâmetros específicos para cada espécie de peixe, e quando a informação
exata para a espécie foi ausente, foram utilizados os parâmetros descritos para o gênero. O
tamanho total do peixe utilizado no cálculo de biomassa foi o valor médio da classe de
tamanho na qual o peixe foi classificado. Para os peixes da classe de tamanho > 30 cm foi
usado o valor estimado visualmente pelo observador.
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Análise dos dados
Para reduzir o efeito excessivo de espécies raras nas análises foram excluídas espécies
que apresentaram abundância relativa menor que 1% (adaptado de GAUCH, 1982). Com o
intuito de avaliar padrões de similaridade entre as amostras das três piscinas, os dados de
abundância e biomassa foram transformados usando raiz quarta e submetidos à análise de
Escalonamento Multidimensional (“Multidimensional Scaling” - MDS). As matrizes de
similaridade foram construídas com o índice de Bray-Curtis, e o índice de conformidade
(estresse) foi obtido, determinando o grau de proximidade entre a representação gráfica e os
dados reais. Para essas análises multivariadas foi usado o programar PRIMER 6.0.
Comparações entre a abundância e biomassa dos grupos tróficos das três piscinas,
foram realizadas utilizando-se ANOVA de medidas repetidas. Os valores de abundância e
biomassa de peixes constituem as variáveis dependentes nessa análise, e as piscinas as
variáveis categóricas. Os dados foram transformados a (log x+1) para atender as premissas de
normalidade e/ou homocedasticidade dos resíduos. A normalidade dos resíduos foi verificada
pelo Teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade de variâncias pelo Teste de Levene. As
análises anteriores foram realizadas com o programa Statistica 8.0 (StatSoft, 2007).

3.4 Experimento de alimentação artificial

O experimento de alimentação artificial foi realizado para verificar o efeito direto da
alimentação artificial e da presença humana sobre a distribuição e comportamento dos peixes,
em curto prazo. Este experimento foi uma simulação da atividade de alimentação recreativa
que ocorre durante as visitações turísticas. Neste estudo a abundância de peixes foi registrada
através da técnica de filmagem remota. Estudos sobre a alimentação recreativa de peixes têm
realizado a contagem dos indivíduos por observação direta de mergulhadores. Todavia, a
presença do observador pode interferir no comportamento dos peixes e influenciar os
resultados das contagens. A técnica de filmagem remota tem sido amplamente usada em
estudos comportamentais e ecológicos de peixes, com o intuito de minimizar os efeitos da
presença humana no comportamento desses animais (BELLWOOD et al. 2006; FOX;
BELLWOOD 2008a, b; BURKEPILE; HAY, 2011; LONGO; FLOETER, 2012). A filmagem
remota é indicada como uma ferramenta eficiente para contagem, identificação e
determinação do tamanho de peixes (TESSIER et al., 2013). Entre as vantagens da utilização
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dessa técnica está a possibilidade de padronização das coletas de dados, obtenção de medidas
imparciais e replicáveis (HARVEY et al., 2004), e elevada acurácia (SHORTIS et al., 2000).

Procedimento de campo

As amostragens foram realizadas entre março e abril de 2014, no período de maré
seca. Neste período foram realizadas 8 séries de filmagem remota, com o intuito de avaliar o
comportamento dos peixes recifais através das variações em sua abundância ao longo do
tempo. Esta metodologia de amostragem foi realizada na Piscina de Visitação (Área de
alimentação) e na Piscina do Golfinho (Controle).

Delineamento amostral

Para avaliar a abundância de peixes durante o experimento foram realizadas quatro
sessões de filmagem remota tanto na Área de alimentação quanto na Área controle. Nesse
experimento a filmadora (GoPro Hero3 Silver Edition) foi instalada sempre nas bordas das
piscinas e o número de peixes foi contabilizado entre a câmera e uma distância fixa de 1,5 m.
Cada sessão de filmagem registrou quatro tratamentos, constituídos de um momento antes da
entrada do banhista, um na presença do banhista (corresponde ao estímulo visual), outro
depois da saída do banhista e um quarto momento de alimentação dos peixes (estímulo visual
+ estímulo químico). Cada tratamento foi filmado durante 5 minutos. O tempo de filmagem
foi estabelecido levando em consideração o tempo necessário para que o comportamento dos
peixes retorna-se ao estado inicial antes do distúrbio provocado pela presença do banhista.

Posteriormente, na análise dos vídeos o número de peixes foi quantificado em frames
retirados a cada minuto de filmagem, gerando 5 frames por tratamento. Ao final das 8 sessões
de filmagem obteve-se um total de 20 frames de cada tratamento, tanto na área de alimentação
quanto no controle (Tabela 3). Nesse experimento foi usado como alimento camarão triturado,
sendo oferecida a mesma quantidade (250 g durante 5 min.) na Área de alimentação e
Controle, em cada sessão de filmagem.
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Tabela 4 - Esforço amostral do experimento de alimentação artificial de peixes na Área de alimentação e
Controle no Parque Natural Marinho do Recife de Fora.
Tratamentos

Área de alimentação

Controle

(nº de frames)

(nº de frames)

Antes

20

20

Presença de banhista

20

20

Depois

20

20

Alimentação

20

20

Total de frames

80

80

Tempo de filmagem

80 min

80 min

Análise dos dados

Para fazer comparações da abundância de peixes entre os tratamentos das duas áreas, os
dados foram transformados utilizando log (x+1) e submetidos a ANOVA hierárquica. Nessa
análise, o local constituiu o maior nível hierárquico, e os tratamentos o menor nível. Nas
comparações par a par entre os tratamentos foi utilizado o teste de Tukey. Nesse conjunto de
análises

foi

adotado

o

valor

de

significância

de

5%.
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4

RESULTADOS

4.1 Dados ambientais

Complexidade de hábitat
Os dados de complexidade de hábitat apresentaram diferença significativa entre as
piscinas (F= 7,04; gl= 2; p < 0,05). Apenas a Piscina da Panam mostrou complexidade de
hábitat significativamente maior do que a Piscina do Golfinho, já a Piscina de Visitação não
diferiu estatisticamente das demais (Figura 3) (Tabela 5).

Figura 3 - Complexidade média de hábitat entre as piscinas naturais do Parque Natural Marinho do Recife de
Fora (± DP). Letras mostram o resultado do teste de Tukey. Letras diferentes indicam tratamentos diferentes
significativamente.
Tabela 5 - Resultados do teste de Tukey na comparação par a par entre a complexidade de hábitat nas piscinas
naturais do Parque Natural Marinho do Recife de Fora. Graus de liberdade = 24. O símbolo “*” indica resultados
estatisticamente significativos.

Piscinas

1

1

Visitação

2

Golfinho

NS

3

Panam

NS

2

<0,05*
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Profundidade
Na comparação entre as profundidades das piscinas naturais foram observadas
diferenças significativas (F= 45,9; gl= 2; p< 1x 10-11). A Piscina Panam apresentou a maior
profundidade média dentre as piscinas, seguida pela Piscina do Golfinho e Piscina de
Visitação, sendo todas diferentes significativamente entre si (Figura 4) (Tabela 6).

B
A
C

Figura 4 - Profundidade média das piscinas (± DP) naturais do Parque Natural Marinho do Recife de Fora. Letras
mostram o resultado do teste de Tukey. Letras diferentes indicam diferenças significativas.
Tabela 6 - Resultados do teste de Tukey na comparação par a par entre a profundidade nas piscinas naturais do
Parque Natural Marinho do Recife de Fora. Graus de liberdade = 57. O símbolo “*” indica resultados
estatisticamente significativos.

Piscinas

1

2

1 Visitação
2 Golfinho

<0,05*

3 Panam

<0,05*

<0,05*

4.2 Estrutura da comunidade

Neste estudo foram registrados 5875 peixes distribuídos em 40 espécies (ver Anexo
1). Cinco famílias representaram 95,64% da comunidade, sendo a mais abundante
Haemulidae (50,1%) seguida por Pomacentridae (29,82%), Acanthuridae (6,68%), Scaridae
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(6,62%) e Chaetodontidae (2,42%). As 13 espécies mais abundantes nas piscinas naturais
estão representadas na Tabela 7.
Tabela 7 - Abundâncias relativas das espécies de peixes mais abundantes nas piscinas naturais do Parque Natural
Marinho do Recife de Fora.

Família

Espécie

Haemulidae

Haemulon aurolineatum

30,91%

Haemulon parra

9,46%

Haemulon plumieri

6,09%

Anisotremus virginicus

3,64%

Stegastes fuscus

14,14%

Abudefduf saxatilis

13,2%

Stegastes pictus

2,48%

Acanthurus chirurgus

3,96%

Acanthurus bahianus

1,55%

Acanthurus coeruleus

1,17%

Scarus trispinosus

4,43%

Sparisoma axillare

2,19%

Chaetodon striatus

2,42%

Pomacentridae

Acanthuridae

Scaridae

Chaetodontidae

Abundância relativa

A curva de acumulação de espécies apresenta uma tendência de estabilização no
gráfico (Figura 5), indicando que o número de novas espécies reduziu em virtude do aumento
de amostras realizadas. Embora a amostragem não tenha alcançado o número total de
espécies, que segundo o estimador de riqueza Chao 2 é 47, considera-se que o esforço
amostral foi suficiente para representar as espécies conspícuas (40 espécies) da comunidade
de peixes nas piscinas naturais do PNMRF.
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Figura 5 - Curva de acumulação de espécies de peixes e estimador de riqueza Chao 2 construídos a partir de
unidades amostrais nas piscinas naturais do Parque Natural Marinho do Recife de Fora, no período de dezembro
de 2013 a abril de 2014. “Sobs” indica número de espécies observadas.

O resultado do MDS com os dados de abundância (Figura 6) e de biomassa (Figura 7)
dos grupos tróficos não permitiram distinguir grupos entre as unidades amostrais pelo fator
piscina. Este resultado indica uma elevada similaridade entre as comunidades de peixes das
três piscinas naturais estudadas
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Figura 6 – Representação gráfica do MDS com dados de abundância dos grupos tróficos de peixes nas piscinas
de maré do Parque Natural Marinho do Recife de Fora.

Figura 7 – Representação gráfica do MDS com dados de biomassa dos grupos tróficos de peixes nas piscinas de
maré do Parque Natural Marinho do Recife de Fora.
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A estrutura das comunidades de peixes das piscinas naturais apresenta o mesmo
padrão de abundância e biomassa dos grupos tróficos, sendo os herbívoros mais abundantes,
seguidos por invertívoros e onívoros (ver Anexo 2) . Ao comparar a abundância e biomassa
de cada grupo trófico entre as piscinas observam-se diferenças significativas apenas para os
herbívoros. Os herbívoros apresentaram maiores valores na Piscina de Visitação que diferiu
significativamente apenas da Panam (Figura 8). As abundâncias e biomassas de invertívoros e
onívoros não diferiram entre as piscinas.
A
AB

B

B
B
B

C

C

C

C

C

A
AB B

B
B B

C

Figura 8 – Médias de abundância em 40 m² e biomassa de herbívoros (± DP), invertívoros e onívoros nas
piscinas naturais do Parque Natural Marinho do Recife de Fora. Dados transformados em log (x+1). Letras
indicam o resultado do teste de Tukey. Tratamentos com letras diferentes diferiram significativamente.
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4.3 Experimento de alimentação artificial

Foram analisados 80 frames nos quais foram registrados 2.816 indivíduos de 18
espécies. Na área de alimentação, foram identificadas 6 espécies se alimentando do camarão
triturado durante e fora do experimento, enquanto no controle 14 espécies foram registradas
(Tabela 10).
Tabela 8 - Tabela com espécies observadas se alimentando do camarão triturado oferecido no experimento na
Área de alimentação e Controle do Parque Natural Marinho do Recife de Fora.
Espécies

Anagramas

Grupo trófico

Alimentação

Controle

ABUSAX

Onívoro

X

X

STEFUS

Herbívoro

X

X

SPAAXI

Herbívoro

X

X

PSEDEN

Invertívoro

X

X

PSEMAC

Invertívoro

X

X

ANIVIR

Invertívoro

X

X

HAEAUR

Invertívoro

X

ACACHI

Herbívoro

X

SCATRI

Herbívoro

X

HAEAUR

Invertívoro

X

HALBRA

Invertívoro

X

ACABAH

Herbívoro

X

OCYCRY

Carnívoro

X

HALPOE

Invertívoro

X

Abudefduf saxatilis
Stegastes fuscus
Sparisoma axillare
Pseudocaranx dentex
Pseudupeneus maculatus
Anisotremus virginicus
Haemulon aurolineatum
Acanthurus chirurgus
Scarus trispinosus
Haemulon plumieri
Halichoeres brasiliensis
Acanthurus bahianus
Ocyurus chrysurus
Halichoeres poeyi

Durante o experimento, na área de alimentação o número de espécies variou de 4 a 6
diferindo pouco entre os momentos de ausência (“Antes” e “Depois”) e presença humana
(“Presença de banhista” e “Alimentação”). No entanto, no controle o número de espécies
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diminuiu de 12 na ausência para 3 na presença de banhista. Na área de alimentação, A.
saxatilis foi a espécie mais abundante em todos os tratamentos, dominando a comunidade. Já
no controle, H. aurolineatum foi a espécie mais abundante em todos os tratamentos. Todavia,
a estrutura da comunidade no Controle foi mais equitativa com o número de indivíduos
também distribuídos entre as espécies H. plumieri, A. saxatilis, S. fuscus e S. trispinosus.
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Figura 9 - Abundância média por frame dos peixes nos quatro tratamentos do experimento de alimentação
artificial na Área de alimentação e Controle no Parque Natural Marinho do Recife de Fora (± DP). Dados
transformados em log (x+1).
24

Na área de alimentação, a abundância de A. saxatilis diferiu significativamente entre
os tratamentos (Tabela 11), apresentando maiores valores durante o tratamento
“Alimentação”, seguido pelo tratamento “Presença de banhista” (Figura 10) (Tabela 8), com
os demais tratamentos não diferindo entre si. No controle, a abundância de A. saxatilis foi
significativamente maior no tratamento “Alimentação” (Tabela 11), no entanto a abundância
não diferiu entre os demais tratamentos (Figura 10) (Tabela 12).

Figura 10- Abundância média de A. saxatilis (± DP), nos tratamentos da Área de alimentação e Controle do
Parque Natural Marinho do Recife de Fora. Letras indicam o resultado do teste de Tukey. Tratamentos com
letras diferentes diferiram significativamente.
Tabela 9 - Resultados das ANOVA hierárquica comparando a abundância de A. saxatilis entre a Área de
Alimentação e Controle no Parque Natural Marinho do Recife de Fora. O símbolo “*” indica resultados
estatisticamente significativos.

Graus de liberdade F

p

Piscina

1

76,62 <0,05*

Tratamento

3

80,89 <0,05*

Piscina x Tratamento 3

15,55 <0,05*
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Tabela 10 – Resultado do teste de Tukey com a comparação da abundância de A. saxatilis entre os tratamentos
na Área de alimentação e Controle do Parque Natural Marinho do Recife de Fora. As siglas “AA” e “C”,
representam área de alimentação e controle, respectivamente. “NS” indica resultados não significativos. O valor
de significância adotado foi de 0,05.
Área

Tratamento

1

2

1

AA

Antes

2

AA

Presença de banhista

<0,05*

3

AA

Depois

NS

NS

4

AA

Alimentação

<0,05*

<0,05*

<0,05*

5

C

Antes

NS

<0,05*

NS

<0,05*

6

C

Presença de banhista

NS

<0,05*

NS

<0,05*

NS

7

C

Depois

NS

<0,05*

NS

<0,05*

NS

NS

8

C

Alimentação

<0,05*

<0,05*

<0,05*

NS

3

<0,05*

4

<0,05*

5

6

7

<0,05*
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5

DISCUSSÃO

Estrutura da comunidade de peixes

Os resultados mostram uma elevada similaridade entre a estrutura das comunidades de
peixes das piscinas naturais do PNMRF, com herbívoros apresentando maior abundância e
biomassa, seguidos pelos invertívoros e onívoros. Esse mesmo padrão de composição trófica
foi observado, anteriormente, no Recife de Fora, e assemelha-se ao encontrado em outros
recifes da região sul da Bahia, como Araripe, Itacipanema, Naufrágio e Alagados (CHAVES,
et al., 2010). Herbívoros e invertívoros foram registrados como os grupos tróficos mais
abundantes em outros recifes do Nordeste brasileiro que recebem visitação turística, como no
recife de Moreré (BA) (ALBUQUERQUE et al., 2014), recife de Maragogi (PE) e recife de
Maracajaú (RN) (FEITOSA, et al., 2012).
A baixa densidade de peixes predadores de topo no Recife de Fora já havia sido
registrada em 2007 (CHAVES, et al., 2010), e 7 anos depois esse padrão permanece na
comunidade. Esses resultados indicam que essa área marinha protegida, até o momento, não
garantiu a recuperação dessas populações de peixes. A redução na abundância de predadores
de topo pode ocasionar distúrbios na manutenção do equilíbrio nas relações predador-presa,
provocando alterações em toda estrutura da comunidade de peixes (FLOETER et al. 2007).
No Nordeste do Brasil os maiores predadores têm sido registrados com maior freqüência em
recifes mais profundos, devido à intensa atividade de pesca nos recifes mais rasos dessa
região (FEITOZA et al., 2005). Nos recifes de Bonaire e Curaçao no Mar do Caribe os
predadores de topo também representam uma pequena porcentagem (<7%) da biomassa de
peixes, e os planctívoros correspondem a aproximadamente metade da biomassa da
comunidade (SANDIN; SAMPAYO; VERMEIJ, 2008).
Os valores significativamente maiores de abundância e biomassa de herbívoros da
Piscina da Visitação comparados aos encontrados na Panam não eram esperados. Tendo em
vista que essas piscinas não diferiram significativamente em complexidade de hábitat, e que a
Piscina da Panam não tem histórico de visitação turística, esperava-se que esta tivesse uma
maior abundância e biomassa de peixes. Embora a profundidade média entre estas duas
piscinas tenha apresentado diferença significativa, observa-se que esta diferença varia em
torno de 1 m. Considerando a capacidade de natação das espécies registradas nesse estudo
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acredita-se que a profundidade não influenciou as diferenças na abundância e biomassa de
peixes entre os locais.
Os maiores valores de abundância e biomassa de herbívoros na Piscina de Visitação
podem estar associados à maior disponibilidade de alimento nessa piscina. Segundo Lages
(2014) a Piscina de Visitação apresenta maior porcentagem de cobertura de macroalgas
quando comparada as demais piscinas, ao menos durante o verão. Outros trabalhos já
mostraram que a abundância de herbívoros está relacionada ao percentual de cobertura de
macroalgas e turf algal (BELLWOOD et al., 2002; FLOETER et al., 2007).
Durante o período de estudo foi registrada na Piscina da Panam a atividade de pesca de
linha, rede e arpão. Dessa forma, é possível que a pesca tenha levado a uma menor
abundância e biomassa de herbívoros nessa piscina. A pesca tem sido apontada como a maior
fonte de distúrbio antrópico nas comunidades de peixes, e têm provocado o colapso de
estoques pesqueiros em todo o mundo (ROBERTS; HAWKINS, 1999; HAWKINS;
ROBERTS 2004; FAO, 2009). A pesca de arpão foi documentada como relevante fonte de
impacto sobre populações de peixes recifais ao longo da costa brasileira (FLOETER et al.
2006), e foi apontada como principal causa da extinção local de Scarus trispinosus em Arraial
do Cabo (RJ) (FLOETER et al. 2007).
Experimento de alimentação artificial
A menor riqueza de espécies que consumiu o alimento oferecido na Área de
alimentação parece estar associada à elevada abundância de A. saxatilis nessa área, e ao
comportamento agressivo dessa espécie. Geralmente, espécies agressivas são beneficiadas
pela alimentação artificial, e consequentemente excluem espécies não agressivas na disputa
pelo alimento (PERRINE, 1989; ORAMS, 2002).
Na Área de alimentação foi observada uma variação pequena na riqueza de espécies
entre os tratamentos na ausência (“Antes” e “Depois”) e presença humana (“Presença de
banhista” e “Alimentação”). No entanto, foi registrada uma queda brusca na riqueza de
espécies no Controle durante os tratamentos com a presença humana. Esses resultados
indicam que na Área de alimentação as espécies estão habituadas a presença humana, não
apresentando comportamento de fuga tão marcante quanto no Controle. Essa alteração
comportamental aumenta o risco de captura desses animais e já foi descrita em outros estudos
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(PERRINE, 1989; COLE, 1994; SWEATMAN, 1996; HARRIOT, 2002; MILAZZO et al.,
2013).
A comunidade de peixes na Área de alimentação foi dominada em todos os tratamentos
por A. saxatilis, porém esta espécie teve papel secundário no Controle, onde H. aurolineatum
foi mais abundante. A. saxatilis é uma espécie abundante em recifes tropicais do Atlântico
(HUMANN & DELOACH, 2002), e devido a seus hábitos alimentares onívoros é considera
uma espécie generalista e oportunista (DELOACH; HUMANN, 1999). A. saxatilis foi
registrada como a espécie mais abundante em áreas de alimentação de outros recifes
brasileiros como Picãozinho (MEDEIROS, et al., 2007; ILARRI et al., 2008) e Maragogi
(FEITOSA, et al., 2012). Duas espécies do gênero Abudefduf (A. sexfasciatus e A. sparoides)
também foram apontadas como as mais abundantes em áreas de alimentação nas áreas
marinhas protegidas de Malindi, Watamu e Mombasa no sudeste do Quênia (HÉMERY;
MCCLANAHAN, 2005).
Ao comparar a abundância de A. saxatilis entre os tratamentos observa-se, tanto no
Controle como na Área de alimentação, valores significativamente maiores durante a
“Alimentação” do que nos demais tratamentos. No entanto, apenas na Área de alimentação a
abundância dessa espécie foi significativamente maior no tratamento “Presença de banhista”
do que na ausência humana. Esse resultado mostra que nessa área existe um condicionamento
do comportamento da espécie, que associa a presença humana (estímulo visual) à oferta de
alimento (estímulo químico). Segundo Bond (1979), mudanças comportamentais podem ser
provocadas por estímulos visuais e olfativos, e podem levar a diferenças nos padrões de
distribuição de peixes. Alguns trabalhos descrevem o comportamento de aproximação de A.
saxatilis a humanos, geralmente seguindo mergulhadores e embarcações (MEDEIROS, et al.,
2007; ILARRI et al., 2008; FEITOSA et al., 2012).
O condicionamento de A. saxatilis pode ser explicado pela capacidade de aprendizagem
já reportada para peixes (SHETTLEWORTH, 1984). Em casos extremos, o condicionamento
do comportamento à presença humana pode tornar esses animais dependentes do
fornecimento de alimento por humanos e favorecer casos de ataques aos turistas (HARRIOT,
2002). Sabe-se que a alimentação artificial é responsável pelo aumento da agressividade de
peixes e, além disso, pode ter implicações na estrutura genética das populações, devido à
possível seleção natural de peixes mais agressivos (MORIBE, 2000).
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A alimentação artificial também pode estar afetando esses peixes sob o ponto vista
fisiológico. Sabe-se que essa atividade pode ter implicações sérias na saúde desses animais,
provocando doenças e o aumento no depósito de gorduras em órgãos vitais (MORIBE, 2000;
ORAMS, 2002). Por isso, recomenda-se que sejam realizados estudos sobre os efeitos da
alimentação artificial na fisiologia dos peixes no PNMRF.
A permanência da atividade de alimentação recreativa, que é desenvolvida há décadas
na Piscina de Visitação do PNMRF, pode impulsionar o aumento da população de A. saxatilis
e o consequente aumento de onívoros nessa área. Sabe-se que a alimentação suplementar pode
aumentar as taxas de sobrevivência e reprodução de peixes (SWEATMAN, 1996),
favorecendo o aumento populacional das espécies que consomem o alimento oferecido. Não
se sabe ao certo quais serão as conseqüências desse aumento populacional para a estrutura da
comunidade, por isso o monitoramento dessas populações é fundamental para um manejo
adequado da área.
Os resultados desse trabalho corroboram a teoria proposta em outros estudos, apontando
a alimentação recreativa como causa principal do aumento na abundância de onívoros,
associado ao aumento populacional de A. saxatilis (MEDEIROS, et al., 2007; ILARRI et al.,
2008; FEITOSA et al., 2012).
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CONCLUSÃO

O padrão similar encontrado na estrutura das comunidades das piscinas naturais indica
que o uso turístico do PNMRF, até o momento, não provocou grandes alterações nessas
comunidades de peixes. Todavia, as alterações comportamentais decorrentes da atividade de
alimentação artificial dos peixes são fortemente visíveis. A alimentação artificial tem
provocado nos peixes a habituação à presença humana, condicionamento a oferta de alimento
por humanos e alterações na distribuição das espécies em curto prazo. A permanência da
atividade de alimentação artificial, ao longo do tempo, pode provocar o aumento das
populações que consomem o alimento oferecido, e consequentemente, desencadear alterações
na estrutura da comunidade.
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ANEXO 1

Tabela 11 – Espécies registradas nas piscinas naturais do Parque Natural Marinho do Recife de Fora com
suas respectivas abundâncias médias (± desvio padrão) e grupos tróficos. CAR= carnívoro; HER=
herbívoro; INV= invertívoro; ONI= onívoro; PLC= planctívoro.
Família

Espécie

Acanthuridae

Acanthurus bahianus (Castelnau, 1855)
Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787)

Grupo
trófico
HER

Visitação

Golfinho

Panam

2,2±5,3

1,6±4,0

1,5±3,7

HER

5,5±7,8

6,1±8,9

6,1±8,4

Acanthurus coeruleus (Bloch; Schneider, 1801)

HER

1,3±2,6

1,3±2,8

1,6±4,0

Belonidae

Strongylura marina (Walbaum, 1792)

CAR

0,1±0,1-

-

-

Blenniidae

HER

0,1±0,2

0,1±0,2

-

Carangidae

Ophioblennius trindadensis
(Valenciennes, 1836)
Caranx bartholomaei (Cuvier, 1833)

CAR

1,0±4,6

1,2±5,2

2,2±8,8

Chaetodontidae

Chaetodon striatus Linnaeus, 1758

INV

3,4±8,3

2,7±8,5

2,5±7,9

Diodontidae

Diodon hystrix Linnaeus, 1758

INV

0,1±0,2

-

-

Epinephelidae

Cephalopholis fulva (Linnaeus, 1758)

CAR

0,1±0,3

0,1±0,4

0,1±0,3

Epinephelus adscensionis (Osbeck, 1765)

CAR

0,1±0,1

-

-

Epinephelus itajara (Lichtenstein, 1822)

CAR

0,1±0,1

0,1±0,1

0,1±0,1

Mycteroperca bonaci (Poey, 1860)

CAR

0,1±0,3

0,1±0,4

0,1±0,3

Ctenogobius saepepallens (Gilbert;Randall,
1968)
Elacatinus figaro Sazima; Moura; Rosa, 1997

INV

0,1±0,1

-

-

INV

0,1±0,1

-

-

Serranidae

Rypticus saponaceus (Bloch; Schneider, 1801)

CAR

0,1±0,1

0,1±0,1

0,1±01

Haemulidae

Anisotremus moricandi (Ranzani, 1840)

INV

0,1±0,4

0,1±0,3

0,1±0,3

Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758)

INV

5,3±9,2

4,2±8,9

4,1±8,7

Haemulon aurolineatum (Cuvier em
Cuvier;Valenciennes, 1830)
Haemulon parra (Dasmarest, 1823)

INV

46,0±76,0

40,8±68,4

45,7±80,4

INV

11,9±22,9

12,4±21,0

11,6±23,8

Gobiidae

Haemulon plumieri (Lacépède, 1802)

INV

8,7±15,5

9,5±17,2

8,2±16,4

Holocentridae

Holocentrus adscensionis (Osbeck, 1765)

CAR

0,3±0,1

0,4±1,1

0,5±1,1

Labridae

Clepticus brasiliensis Heiser; Moura;
Robertson, 2000
Halichoeres brasiliensis (Bloch, 1791)

PLC

0,8±4,2

1,1±5,0

1,1±4,8

INV

0,1±0,3

0,1±0,3

-0

Halichoeres poeyi (Steindachner, 1867)

INV

0,2±0,5

0,3±0,5

0,2±0,4

Thalassoma noronhanum (Boulenger, 1890)

PLC

0,1±0,1

-

-

Scarus trispinosus (Valenciennes, 1840)

HER

6,2±6,0

6,9±6,4

6,6±6,4

Scarus zelindae (Moura; Figueiredo; Sazima,
2001)
Sparisoma amplum Ranzani,1842

HER

0,1±0,1

0,1±0,1

0,1±0,1

HER

0,1±0,4

0,1±0,2

0,1±0,2

Sparisoma axillare (Steindachner, 1878)

HER

3,0±5,7

2,9±6,1

3,1±6,1

Sparisoma frondosum (Agassiz, 1831)

HER

0,1±0,1

-

-

Lutjanus analis (Cuvier, 1828)

CAR

0,1±0,3

0,1±0,3

0,1±0,2

Lutjanus jocu (Schneider, 1801)

CAR

0,7±2,2

0,5±2,4

0,4±2,3

Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)

CAR

0,4±3,1

0,6±3,6

0,6±

Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791)

CAR

0,6±1,2

0,7±1,3

0,7±1,2

Mulloidichthys martinicus (Cuvier, 1829)

CAR

0,1±0,5

0,1±0,5

0,2±0,7

Lutjanidae

Mullidae

Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793)

INV

0,3±1,2

0,4±1,4

0,3±1,2

Muraenidae

Gymnothorax moringa (Cuvier, 1829)

CAR

0,1±0,1

0,1±0,1

0,1±0,1

Ogcocephalidae

Ogcocephalus vespertilio (Linnaeus, 1758)

CAR

0,1±0,2

0,1±0,2

0,1±0,1

Paralichthyidae

Paralichthys tropicus Ginsburg, 1933

CAR

0,1±0,2

0,1±0,2

0,1±0,2
39

Continuação

Espécie

Pomacanthidae

Pomacanthus paru (Bloch, 1787)

Pomacentridae

Grupo
trófico
ONI

Visitação

Golfinho

Panam

0,7±1,4

0,5±1,0

0,4±0,9

Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758)

ONI

17,8±25,7

18,0±27,1

18,4±27,9

Stegastes fuscus (Cuvier em Cuvier;
Valencienne,1830)
Stegastes pictus Castelnau, 1855

HER

20,3±10,3

19,6±11,0

18,0±12,0

HER

3,4±4,2

3,6±4,4

2,9±4,0

Stegastes variabilis (Castelnau, 1855)

HER

0,1±0,1

-

-

Scorpaenidae

Scorpaena plumieri Bloch, 1789

CAR

0,1±0,1

-

-

Sphyraenidae

Sphyraena barracuda (Walbaum, 1792)

CAR

0,1±0,1

-

-

Synodontidade

Synodus intermedius (Agassiz, 1829)

CAR

0,1±0,2

0,1±0,2

0,1±0,2

Tetraodontidae

Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758)

ONI

-

-

0,1±0,1

40
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ANEXO 2

Tabela 12 - Resultados do teste de Tukey na comparação par a par entre densidade e biomassa dos grupos
tróficos na Piscina de Visitação do Parque Natural Marinho do Recife de Fora. O símbolo “*” indica
resultados estatisticamente significativos.

Visitação
Grupo trófico
1

Herbívoros

2

Invertívoros

3

Onívoros

Densidade

Biomassa

1

2

1

2

<0,05*

---

<0,05*

---

Ordem
HER>INV>ONI

<0,05* <0,05* <0,05* <0,05*

Tabela 13 - Resultados do teste de Tukey na comparação par a par entre densidade e biomassa dos grupos
tróficos na Piscina do Golfinho no Parque Natural Marinho do Recife de Fora. O símbolo “*” indica
resultados estatisticamente significativos.

Golfinho
Grupo trófico
1

Herbívoros

2

Invertívoros

3

Onívoros

Densidade

Biomassa

1

2

1

2

<0,05*

---

<0,05*

---

Ordem
HER>INV>ONI

<0,05* <0,05* <0,05* <0,05*

Tabela 14 - Resultados do teste de Tukey na comparação par a par entre densidade e biomassa dos grupos
tróficos no Poço da Panam no Parque Natural Marinho do Recife de Fora. O símbolo “*” indica resultados
estatisticamente significativos.

Panam
Grupo trófico
1

Herbívoros

2

Invertívoros

3

Onívoros

Densidade

Biomassa

1

2

1

2

<0,05*

---

<0,05*

---

Ordem
HER>INV>ONI

<0,05* <0,05* <0,05* <0,05*

41

Tabela 15 - Resultados das ANOVAs de um fator comparando diversidade e biomassa dos grupos tróficos
entre as piscinas naturais do Parque Natural Marinho do Recife de Fora. O símbolo “*” indica resultados
estatisticamente significativos e “NS” indica não significativo.

Grupo trófico

Variáveis

Graus de liberdade

F

p

Herbívoros

Abundância

2

3,51

<0,05*

Biomassa

2

3,94

<0,05*

Abundância

2

1,89

NS

Biomassa

2

1,07

NS

Abundância

2

0,91

NS

Biomassa

2

0,85

NS

Invertívoros

Onívoros

Tabela 16 - Resultados do teste de Tukey na comparação par a par entre densidade e biomassa de
herbívoros nas piscinas naturais do Parque Natural Marinho do Recife de Fora. O símbolo “*” indica
resultados estatisticamente significativos e “NS” indica não significativo.

Herbívoros Densidade

Biomassa

Piscina

1

1

2

2

1 Visitação
2 Golfinho

NS

NS

3 Panam

<0,05* NS <0,05* NS

Tabela 17 - Resultados do teste de Tukey na comparação par a par entre densidade e biomassa de
invertívoros nas piscinas naturais do Parque Natural Marinho do Recife de Fora. “NS” indica não
significativo.

Invertívoros Densidade Biomassa
Piscina

1

2

1

2

1 Visitação
2 Golfinho

NS

3 Panam

NS

NS
NS

NS

NS

Tabela 18- Resultados do teste de Tukey na comparação par a par entre densidade e biomassa de herbívoros
nas piscinas naturais do Parque Natural Marinho do Recife de Fora. O símbolo “*” indica resultados
estatisticamente significativos e “NS” indica não significa

Onívoros Densidade Biomassa
Piscina

1

2

1

2

1 Visitação
2 Golfinho

NS

3 Panam

NS

NS
NS

NS

NS
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