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RESUMO 

No Brasil, estudos sobre a ictiofauna recifal estão em pleno desenvolvimento porém pouco se 

conhece sobre os hábitos alimentares de peixes herbívoros recifais, salvo algumas exceções. 

A Reserva Biológica do Atol das Rocas, tem atraído um enorme interesse científico, devido à 

singularidade de seu sistema recifal quando comparado as formações típicas do Oceano 

Pacífico. Assim, se faz necessário a ampliação do conhecimento científico dos hábitos 

alimentares de peixes herbívoros recifais em especial A. coeruleus a fim de contribuir para 

caracterização ambiental e gerenciamento responsável e sustentável de tal área de estudo. As 

coletas dos espécimes de A. coeruleus foram feitas durante o projeto: “Distribuição e aspectos 

ecológicos das macroalgas da reserva biológica do Atol das Rocas”, Biomar-UFF e Fundação 

Boticário, totalizando 20 indivíduos em duas amostragens (inverno de 2001 e verão de 2002). 

A análise da dieta de A. coeruleus foi feita a partir da aplicação dos métodos numérico, 

gravimétrico, freqüência de ocorrência e pelos índices de importância relativa (IRI) de Dias, 

índice de Importância relativa (IRI) de Pinkas e índice de Presa Específica (peso e número). 

Foram identificados e contados 44.750 fragmentos de macroalgas pertencentes a 27 táxa nas 2 

amostragens (inverno de 2001 e verão de 2002). A análise do conteúdo estomacal a partir dos 

métodos e índices alimentares citados resultaram em uma grande variedade de ordenações do 

grau de importância relativa dos itens alimentares avaliados, possivelmente como 

conseqüência das características do conteúdo estomacal de A. coeruleus apresentar uma 

enorme amplitude de tamanho de presas desde fragmentos possuindo medição em 

micrômetros a pedaços de macroalgas com alguns centímetros (2cm). O índice alimentar 

considerado como adequado para descrever e avaliar a dieta de A. coeruleus, foi o IRI Índice 

de Importância Relativa de Pinkas. Acanthurus coeruleus alimenta-se de uma dieta 

diversificada onde a maioria dos itens alimentares consumidos pertenceu à classe 

Rhodophyceae onde as macroalgas Gelidium e Digenea foram, dentre os itens alimentares 

consumidos as mais abundantes na dieta alimentar no inverno e verão. 
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ABTRACT 

In Brazil, studies on the ictyofauna reef are still rare and consequently little or nothing if 

knows about the alimentary habits of fish herbivore reefs, except for some exceptions. The 

Reserva Biológica do Atol das Rocas, has been attracting an enormous scientific interest, due 

to the singularity of your system reef when compared to the Ocean Pacific typical formations. 

It is done necessary the amplification of the scientific knowledge especially on the alimentary 

habits of fish herbivore reef mainly in A. coeruleus in order to contribute for environmental 

characterization the effects upon the benthic community. The collections of the A. coeruleus 

specimens were made during the project: "Distribuição e aspectos ecológicos das macroalgas 

da reserva biológica do Atol das Rocas", Biomar-UFF e Fundação Boticário, summing up 20 

individuals in two samplings (winter of 2001 and summer of 2002). The analysis of the A 

coeruleus diet was made starting from the application of the numerical method, the 

gravimetric method, the frequency of occurrence method, and for the indexes of relative 

importance (IRI) of Dias, index of relative Importance (IRI) of Pinkas and index of Specific 

Prey (weigh and number) Amundsen. There have been identified and counted 44.750 

macroalgae fragments belonging to 27 taxa in the 2 samplings (winter of 2001 and summer of 

2002). The analysis of the stomach content based on the methods and alimentary indexes 

resulted in a great variety of ordinations of the degree of relative importance of the appraised 

alimentary items. The behavior of the results of the used indexes and methods may be on of 

the consequence of the characteristics of the stomach content of A coeruleus in presenting an 

enormous width of size of preys from fragments possessing measurement in micrometers to 

macroalgae pieces with some centimeters (2cm). The alimentary index considered as 

appropriate to describe and to evaluate the A. coeruleus diet, was IRI index of Relative 

Importance of Pinkas, Acanthurus coeruleus presented a diversified alimentary diet in which 

most of the consumed alimentary items belonged to the class Rhodophyta in which the 

macroalgae, Gelidium and Digenea were among the consumed alimentary items were the 

most abundant in the alimentary diet in the winter and in the summer.
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= simboliza item alimentar não identificado. Uma curva foi estabelecida através 

dos pontos sorteados pareados com os números de itens alimentares diferentes 

encontrados na amostra, isto é, representando a relação entre o número de 

riqueza de itens alimentares com o número de pontos sorteados aleatoriamente. 

A penúltima coluna registra-se a porcentagem de presença de cada item 

alimentar por indivíduo e última coluna registra-se a riqueza de itens alimentares 

consumidos na dieta de cada indivíduo. Os espécimes estão codificados da 

seguinte maneira; a primeira letra corresponde ao período amostrado, “J” = 

junho de 2001 e “M”= março de 2002 , o número seguinte corresponde ao 

número do indivíduo analisado, por exemplo “J1”= espécime de A. coeruleus, 

indivíduo número 1, coletado em junho de 2001 

 

ANEXO 2- A composição específica (método numérico) dos itens alimentares consumidos da 

dieta contidos nas réplicas de sub-amostra retiradas da cavidade estomacal do 

espécime de Acanthurus coeruleus em junho de 2001 e março de 2002. Os 

conteúdos estomacais estão codificados da seguinte maneira; o primeiro número 

corresponde ao número do indivíduo, a primeira letra corresponde ao número de 

réplica: “A” = primeira réplica “B” = segunda réplica, “C” = terceira réplica. O 

segundo número é correspondente ao período amostrado, “1” = junho de 2001 e 

“2” = março de 2002. A primeira coluna esta codificada da seguinte maneira, 

“IA” = item alimentar e “ni” = item alimentar não identificado. Na base da tabela 
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e na ultima coluna, estão dispostos os números que correspondem os valores totais 

de fragmentos de itens alimentares encontrados na dieta estudada. 

 

ANEXO 3- A composição específica (método gravimétrico) dos itens alimentares consumidos 

da dieta contidos nas réplicas de sub-amostra retiradas da cavidade estomacal do 

espécime de Acanthurus coeruleus em junho de 2001 e março de 2002. Os 

conteúdos estomacais estão codificados da seguinte maneira; o primeiro número 

corresponde ao número do indivíduo, a primeira letra corresponde ao número de 

réplica: “A” = primeira réplica “B” = segunda réplica, “C” = terceira réplica. O 

segundo número é correspondente ao período amostrado, “1” = junho de 2001 e 

“2” = março de 2002. A primeira coluna esta codificada da seguinte maneira,“IA” 

= item alimentar, “mni” = matéria não identificada e “ni” = item alimentar não 

identificado. 

 

ANEXO 4- Dados referentes ao levantamento inicial da riqueza de itens alimentares 

consumidos da dieta sob diferentes volumes de alíquotas retiradas da cavidade 

estomacal do espécime de Acanthurus coeruleu, indivíduo número 8, coletado em 

junho de 2001. A primeira coluna esta codificada da seguinte maneira,“IA” = 

item alimentar e “ni” = item alimentar não identificado.Os conteúdos estomacais 

estão codificados da seguinte maneira; a primeira letra corresponde ao volume 

das alíquotas, “A” = 1 ml, “B” = 3 ml, “C”= 5 ml, ”D” =10 ml, a segunda letra 

corresponde ao número de réplicas da sub-amostra: “A” = primeira réplica “B” = 

segunda réplica, “C” = terceira réplica. A terceira letra é relativa ao período 

amostrado, “A” = junho de 2001. Na base da tabela e na ultima coluna, estão 

dispostos os números que correspondem os valores totais encontrados de 

fragmentos de itens alimentares encontrados na dieta estudada. 
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1.0. INTRODUÇÃO 

 
Os recifes de corais são sistemas biológicos complexos que abrigam grande diversidade e 

apresentam elevadas taxas de produção primária, sendo considerados um dos sistemas marinhos 

mais produtivos (Nybakken, 2001). Estes ecossistemas são os únicos, dentre as comunidades 

marinhas, desenvolvidos sob um suporte composto unicamente por atividade biológica, cujos 

principais organismos estruturadores são as espécies de corais e de algas calcárias (Lewis, 1977; 

Connell, 1978; Carpenter, 1986; Littler & Littler, 1988).  

As algas calcárias, somando-se às demais algas (macroalgas bentônicas e zooxantelas 

simbióticas) e fanerógamas marinhas, são responsáveis pelas construções recifais, devido a sua 

participação direta como edificadoras, fornecedoras de sedimento ou consolidadoras -fixando 

sedimentos à trama recifal- (Littler & Littler, 1984; Littler & Littler, 1988). Além disso, são capazes 

de reciclar o carbonato de cálcio no ambiente coralino (Birkeland, 1997) .  

A flora marinha, além de participar da trama recifal, é também responsável pela altíssima 

produção primária dos recifes (Wanders, 1976; Lewis, 1977; Borowitzka, 1981; Adey & Steneck, 

1985; Carpenter, 1986), compondo o primeiro elo da cadeia alimentar e do fluxo de energia do 

sistema (Carpenter, 1983, 1985 a).Essa produtividade elevada dos recifes é vinculada ao 

desenvolvimento das populações de organismos autotróficos que por sua vez, são influenciadas 

pela disponibilidade de nutrientes (Larned & Atkinson, 1997) e pela pressão de herbivoria (Hay, 

1981 a, b; Lewis, 1985; 1986; Carpenter, 1986).  

Os herbívoros atuam na remoção da biomassa vegetal representando um distúrbio tanto 

para as espécies consumidas quanto para aquelas que utilizam-nas como refúgio (Carpenter, 

1986). Este distúrbio pode ser classificado pela extensão da área afetada e/ou bem como pelo seu 

grau de intensidade ou ainda pela freqüência com que ocorre (Connell, 1978; Carpenter, 1986). 

 Em recifes de corais, a herbivoria, como um distúrbio, é considerada intensa pois engloba 

uma grande parcela da produtividade total dos recifes (Carpenter, 1986; Hay, 1991). Em parte, 

isto acontece devido à alta diversidade e alta biomassa de herbívoros marinhos que esses 

ecossistemas sustentam (Mac Clanahan et al., 2000). Segundo alguns autores, a herbivoria é 

considerada como o principal fator da reduzida abundância das algas bentônicas em ambientes 

recifais (Wanders, 1977; Borowitzka, 1981; Carpenter, 1986; Steneck, 1988). 
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Por outro lado, a ação dos herbívoros tem uma função mediadora na relação entre a 

cobertura de algas e a dos corais no ambiente recifal, sem os quais (ou com pouca ação destes), essa 

relação se altera favoravelmente ao aumento da biomassa das algas em detrimento da biomassa dos 

corais  (Borowitzka, 1981; Foster, 1987; Hay, 1991) . 

Dentre todos os herbívoros do sistema coralíneo, os peixes são os mais importantes (Horn, 

1989; Choat, 1991; Hay, 1991; Hixon, & Brostoff., 1996; Ferreira, et al., 1998), pois influenciam 

profundamente na distribuição, abundância e evolução de espécies de algas individualmente 

(Lewis, 1986; Hay & Fenical, 1988;Hay, 1991) assim como na estrutura da comunidade como 

um todo (Hixon & Brostoff, 1986; Horn, 1989; Hay, 1991).  

A extrema abundância desses peixes, acoplada às altas taxas metabólicas (em comparação 

aos invertebrados marinhos herbívoros) a necessidade de processar grandes quantias de material 

vegetal para adquirir a nutrição adequada, acarretam um enorme impacto sobre as algas dos 

recifes (Hay, 1991).  

A produção primária de algas que cobrem o substrato pode ser quase ou toda ingerida por 

meio de 100.000 mordidas/m² (Carpenter, 1986), o que corresponde a uma grande biomassa em 

regiões tropicais (Ferreira, et al., 1998 ; Choat, 1991;).  

A relação planta-herbívoro é uma das interações ecológicas mais determinantes na 

estruturação do sistema recifal, tendo um profundo impacto direto e indireto sob a comunidade 

bêntica (Mac Clanahan et al., 2000). Esta estreita acoplagem entre a produção e o consumo sob 

muitas áreas do recife constitui a base das cadeias tróficas e, deste modo, condiciona o fluxo de 

matéria e energia através de toda cadeia trófica (Crawley, 1983; Horn, 1989; Hay, 1991; Cáceres, 

2001; Cáceres & Ojeda, 2000). 

Ao considerar as comunidades de peixes herbívoros do ponto de vista ecológico, através 

do conhecimento das presas das quais se alimentam, obteremos informações valiosas sobre as 

relações tróficas que se estabelecem em seu meio e com os outros organismos (Amezaga-Herran, 

1988). Informações essenciais para elaboração de planos de manejo assim como para o 

gerenciamento responsável e sustentável de tais espécies . 
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Trabalhos que envolvem alimentação, predação, competição, trofodinâmica e cadeias 

alimentares, mostram que o estudo da dieta através da análise de conteúdos estomacais é uma das 

ferramentas amplamente utilizadas (Amezaga-Herran, 1988 ; Amundsen et al., 1996). Esse tipo 

de análise é freqüentemente o único acesso disponível às informações quando os centros de 
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interesse são as presas (por ex: algas) utilizando o estômago do predador como simples meio de 

coleta e/ou como uma forma de “levantamento florístico” (Amezaga-Herran, 1988; Amundsen et 

al., 1996; Zavala-Camim,. 1996). Deste modo, um diagnóstico consistente da análise de conteúdo 

estomacal disponibiliza uma demanda de informações a cerca dos mecanismos biológicos da 

integração entre as espécies (Amezaga-Herran, 1988; Amundsen, et al., 1996; Zavala-Camim, 

1996). 

Estudos ecológicos direcionados as questões que envolvem alimentação, predação, 

competição, repartição de recursos alimentares e cadeias alimentares entre outros, em peixes 

recifais foram apenas realizados muito recentemente, apesar do forte apelo ecológico que este 

sistema exerce há inúmeras gerações de pesquisadores por sua extrema diversidade e 

complexidade (Sale, 1991; Nybakken, 2001). A maior parte do conhecimento disponível a estes 

enfoques ictiológicos em sistemas recifais provém de estudos realizados nas regiões do Indo-

Pacífico, Austrália e Caribe (Sale, 1991).  

Em recifes brasileiros, estudos sobre a estão em pleno desenvolvimento porém pouco se 

conhece sobre os hábitos alimentares de peixes herbívoros recifais, salvo algumas exceções 

(Ferreira et al., 1998; Dias et al., 2001). Acanthuridae e Scaridae, dentre as famílias de peixes 

herbívoros, estão divisões mais diversas e de grande mobilidade, possuindo uma posição 

relevante do ponto de vista ecológico e evolutivo das comunidades dos recifes tropicais. Essas 

famílias exercem um importante papel na reciclagem e na regeneração de nutrientes devido as 

suas migrações desde zonas de alimentação até zonas de dormitório, contribuindo com o 

transporte de grandes quantidades de nitrogênio inorgânico e carbono (Randall, 1965; Duarte & 

Acero, 1988).  

As espécies da família Acanthuridae distribuem-se em toda a região tropical e subtropical, 

mas é aparentemente ausente no Mar Mediterrâneo (Reeson, 1975; Nelson, 1994). A família 

contém seis gêneros com cerca de 75 espécies. Segundo Böhlke & Chaplin, (1993), cinco 

espécies do gênero Acanthurus podem ser encontradas no Oceano Atlântico. Quatro destas cinco, 

ocorrem no oceano Atlântico Ocidental: A. coeruleus, A. bahianus, A. chirurgus e A. randalli, 

todas habitando ambientes recifais, sendo que as três primeiras podem ser encontradas na costa 

do Brasil (Dias, 2000).  

Aragão, V.A. –Dissertação de Mestrado. 
 

3

 



Métodos de análise de conteúdo estomacal. Estudo de caso: Acanthurus coeruleus (Bloch & Schneider, 1801) -
Teleóstei, Acanthuridae- na Reserva Biológica do Atol das Rocas. 

Em ambientes coralíneos, Acanthurus é um dos gêneros de peixes mais abundante, sendo 

considerado um importante agente biológico (herbivoria) e físico (bioerosão) para a estruturação 

do ecossistema (Horn, 1989).  

A atividade de pastoreio de peixes do gênero Acanthurus afeta as comunidades bênticas 

de recifes de corais de modo variado. Sua atividade de escavação do substrato duro contribui para 

o processo erosivo (bioerosão) e de sedimentação intensiva, influenciando na composição, 

desenvolvimento, abundância e padrão de distribuição da população de algas e comunidades 

associadas (Horn, 1989).  

A espécie Acanthurus coeruleus, (Bloch & Schneider, 1801) avaliada no presente estudo, 

tem sua distribuição desde a costa leste do Estados Unidos (New York), Golfo do México, 

Bermudas, costa da América Central até o Brasil, incluindo sul do Rio de Janeiro (Böhlke & 

Chaplin, 1993; Humann, 1994). Esta espécie é amplamente capturada para fins de aquarismo e 

também utilizada na alimentação de pescadores na Paraíba (Dias et al., 2001).  

Acanthurus coerulus  (Bloch & Schneider, 1801) pode ser considerada uma espécie 

seletiva por ingerir o alimento com pouca ou nenhuma quantidade de matéria inorgânica, 

mordendo e/ou rasgando as porções inteiras ou partes individuais mais altas (apicais) das 

macroalgas - hábito podador (Jones, 1968 ; Lobel, 1981; Choat, 1982;). Assim, o hábito alimentar 

do predador é indicativo de como essa população de peixes afeta a comunidade de macroalgas.  
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A Reserva Biológica do Atol das Rocas tem atraído um enorme interesse científico devido 

à singularidade de seu sistema recifal quando comparado as formações típicas do Oceano 

Pacífico. Um grande número de trabalhos fpram realizados nesta área incluindo levantamentos 

faunísticos e florísticos, como algas (Oliveira Filho, 1972; Oliveira Filho & Menezes, 1972; 

Oliveira Filho & Ugadim, 1974; 1976), cnidários (Laborel, 1969; Echeverría et. al. 1996), 

foraminíferos (Tinoco, 1966; 1972), poríferos (Moraes & Muricy, 1999), gastrópodes (Rios, 

1979); carcinofauna (Faria & Silva, 1937b), ictiofauna (Faria & Silva 1937a) e avifauna (Antas & 

Azeredo Jr., 1990). Trabalhos de cunho ecológico, no entanto, ainda são raros, com exceção de 

estudos que abordaram a sucessão ecológica de organismos incrustantes por Guerardi (1995; 

1999), a estrutura de comunidades de microfauna e meiofauna por Perello et al., (1989), a 

estrutura de comunidades de macrofauna de sedimentos por Netto et. al. (1999 a, b), aspectos 

relacionados às desovas da tartaruga marinha Chelonia mydas por Marcovaldi (1999), e a 

estrutura de comunidade de peixes por Rosa & Moura (1997).  
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Estudos recentes sobre a fauna ictiológica e bentônica do Atol das Rocas, sugerem uma 

baixa diversidade neste sistema recifal, quando comparado a outras áreas da região costeira do 

Nordeste  (Echeverria et al. 1996; Rosa & Moura 1997). A comunidade vegetal bêntica, também 

apresenta uma baixa diversidade, quando comparada a outras áreas da região costeira do 

Nordeste, apesar do Atol das Rocas ter contribuído para a ampliação do conhecimento 

biogeográfico de macroalgas marinhas na costa brasileira (Oliveira Filho & Ugadim,1976). 

Estudos abordando, em detalhe, a dieta de peixes herbívoros no sistema recifal de Rocas 

ainda não foram realizados, apesar do importante trabalho sobre o comportamento de peixes 

realizado por Moura (1998).  

 

1.1. Métodos e problemas na análise de conteúdo estomacal 

 

Em estudos de estrutura de comunidades é substancial o ajustamento do aparato 

metodológico aos objetivos específicos do trabalho a ser desenvolvido. O procedimento 

metodológico relativo à amostragem visa representar uma imagem, isto é, uma estimativa precisa 

e consistente da realidade referente ao estudo (Sabino & Villaça, 1999). 

Um importante estágio do dimensionamento amostral em estudos relacionados à cadeia 

trófica, incluindo preferências alimentares e dietas (hábitos alimentares, nutrição) é a escolha do 

método de análise do conteúdo estomacal (Berg, 1979). 

A análise quantitativa do conteúdo gastro-intestinal pode ser realizada através de três 

métodos básicos : freqüência de ocorrência (qualitativo), numérico (quantitativo), volumétrico 

ou/e gravimétrico -quantitativo- (Hynes, 1950). 

O método qualitativo chamado de freqüência de ocorrência (FO) é aquele que o número 

de vezes em que determinado item alimentar ocorre em todo o universo amostral (Marrero, 

1994). Já o método chamado de Numérico (percentual de composição numérica -N) é aquele que 

expressa a proporção de cada categoria alimentar em relação ao número total de itens alimentares 

encontrados em toda a amostra de estômagos analisados. Esse resultado demonstra a participação 

de cada categoria alimentar num contexto de todas as demais categorias alimentares da dieta 

analisada (Crisp et al. 1978; Ikusemiju & Olaniyan, 1977). 

Aragão, V.A. –Dissertação de Mestrado. 
 

5

Nos métodos volumétricos (V), a análise volumétrica direcionada às presas constitui-se 

em registrar o volume total ou parcial do conteúdo estomacal, permitindo assim estimar a 
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quantidade de alimento com que participa cada item. Esse método expressa a participação de 

cada categoria alimentar em relação ao volume total de todas as demais categorias alimentares 

encontradas na amostra estudada (Marrero,1994). 

Por fim, se aplicam os métodos gravimétricos em que a análise gravimétrica do conteúdo 

estomacal pode ser determinada pelo peso úmido ou seco de cada categoria alimentar (Glenn & 

Ward, 1968). O peso de cada categoria alimentar encontrada é registrada por estômago, sendo 

esses valores somados, posteriormente e divididos pelo peso total de todos os conteúdos 

estomacais examinados na amostra. Esse método permite expressar a participação, em peso, de 

cada categoria alimentar como uma porcentagem de peso total de alimento ingerido (Zavala-

Camin, 1996). 

A escolha de metodologias apropriadas para cada espécie ou população deve estar de 

acordo com a anatomia, características biológicas relacionadas à alimentação e aos objetivos da 

investigação. Diferentes métodos podem produzir resultados variados de uma mesma amostra e 

mesmo em alguns já consagrados. Se não utilizados com cuidado, coincidindo o método, 

características do conteúdo estomacal e objetivo, podem levar a conclusões equivocadas e 

parciais (Radforth, 1940). 

Diante das características da dieta de peixes herbívoros, as dificuldades na aplicação de 

métodos de análise tornam-se explícitas. Como por exemplo: itens alimentares muito pequenos, 

com grande variação de tamanho entre eles e o número variado de categorias alimentares 

encontrados no conteúdo estomacal de certos peixes. 

Alguns peixes herbívoros por terem em seu conteúdo estomacal itens muito pequenos, não 

se mostram adequados para a utilização de métodos gravimétricos e volumétricos, pois tornaria o 

trabalho extremamente impreciso e moroso. O método numérico também pode se mostrar 

inadequado em vista a grande variação de tamanho entre os itens encontrados no conteúdo 

estomacal. Segundo Hynes (1950) e Crisp et al. (1978) as estimativas numéricas podem valorizar 

demasiadamente a importância de pequenos itens em grandes quantidades, ou inversamente, 

grandes itens em pequenas quantidades. 
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Segundo Amezaga-Herran (1988), o método volumétrico é bastante preciso quando o 

número de itens é pequeno (6 a 8 no máximo). Evidentemente, é impossível de ser utilizado na 

análise da dieta de peixes comedores de itens extremamente pequenos, quer pelo tamanho do 

alimento, quer porque, em geral, estes animais ingerem um número de itens muito superior ao 
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intervalo de 6 a 8. Desta forma, muitos autores desenvolveram métodos subjetivos para a análise 

estomacal, atribuindo critérios como a importância relativa entre as diferentes categorias 

alimentares. Por dificuldade em padronizar critérios, estes métodos tornam-se inoportunos quanto 

à comparação a outros trabalhos possivelmente por terem sido utilizados critérios distintos 

(Hyslop, 1980). Além disso, muitas vezes a grande quantidade de sedimento, presente nos 

estômagos, normalmente torna o trabalho ainda mais exaustivo e moroso devido à necessidade da 

separação de material orgânico e inorgânico.  

As imensas dificuldades inerentes a cada tipo de conteúdo estomacal conduziram, então, 

diversos autores a desenvolverem trabalhos de revisão de metodologias de análise de conteúdo 

estomacal, entre eles Hynes (1950), Pillay (1952), Ivlev (1961), Hyslop (1980), Prejs & 

Colomine (1981), Bowen (1983) e Amezaga-Herran (1988) com o objetivo de comparar e avaliar 

a eficácia relativa de cada método. 

Dentre esses autores, Hysolp (1980), sugere o uso simultâneo de pelo menos duas 

metodologias de análise de conteúdo estomacal, sendo uma de cunho qualitativo e outra 

quantitativa. Um fator importante que afeta a aplicação e conseqüentemente influencia o grau de 

consistência dos resultados dos métodos volumétrico, gravimétrico e numérico é a digestão 

diferenciada dos itens alimentares. 

A acidez estomacal (ph baixo) e a atividade enzimática nos processos digestivos alteram o 

volume, o peso e a integridade dos alimentos diferencialmente, conduzindo freqüentemente a 

destruição parcial do conteúdo estomacal (Hyslop, 1980; Iken, 1999). Isto é aplicável aos itens 

alimentares que não possuem estruturas duras (ex: quitina ou partes calcárias), tais como 

macroalgas (Iken, 1999). As macroalgas ficam freqüentemente irreconhecíveis num conteúdo 

estomacal. Desta forma a determinação das espécies, a partir dos fragmentos parcialmente 

digeridos tornam-se extremamente difícies (Iken, 1999). 

A identificação taxonômica dos itens alimentares é um dos principais problemas na 

análise do conteúdo estomacal (Iken, 1999). A integridade dos fragmentos das espécies 

consumidas (presas) é de suma importância no auxílio ao processo minucioso e preciso da 

descrição da dieta. Caso contrário, pode conduzir ao erro na determinação do nível de 

importância entre as categorias alimentares, o qual pode ser minimizado por amostragens dos 

peixes durante ou imediatamente após seu pico de alimentação (Hyslop, 1980).  
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Assim, a descrição da composição alimentar implica na representabilidade da interação 

predador-presa em questão. Uma boa amostra deve fornecer uma imagem completa e consistente, 

se possível, qualitativa e quantitativa desse quadro (Rosso, 1995; Sabino & Villaça, 1999). E a 

análise do conteúdo estomacal é um dos mais importantes métodos usados na ecologia marinha 

tanto para validar a importância da posição trófica de um determinado predador no fluxo de 

energia do sistema, quanto para determinar a estratégia de alimentação e a composição alimentar 

(Hyslop, 1980; Iken, 1999;).  

Desse modo, o presente estudo visa contribuir para o conhecimento da dieta alimentar de 

A. coeruleus do atol das Rocas com base na observação cuidadosa dos métodos de quantificação 

e análise do conteúdo estomacal específico. 
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2.0. OBJETIVO  

 

2.1 – Objetivo Geral 

Este estudo tem por objetivo, contribuir para o conhecimento da dieta alimentar de A. 

coeruleus (Bloch & Schneider, 1801) do Atol das Rocas com base na observação cuidadosa dos 

métodos de quantificação e análise do conteúdo estomacal especifico.  

 

2.2 – Objetivos específicos 

 

 

• Avaliar os principais métodos de estudo de alimentação de herbívoros, utilizando como 

exemplo A. coeruleus. 

 

• Descrever e comparar a dieta do peixe herbívoro A. coeruleus em duas épocas distintas 

(inverno e verão). 
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3.0. ÁREA DE ESTUDO  

 

A Reserva Biológica do Atol das Rocas está localizada aproximadamente 147 milhas do 

litoral do Rio Grande do Norte (3o 52’S e 33o 48’ W), situada a nordeste da margem continental 

brasileira. O Atol das Rocas é o único atol no Oceano Atlântico Sul Ocidental e o único recife 

oceânico no Atlântico Sul Ocidental Equatorial que emerge ao nível do mar (Figuras 1e 2) -

(Guerardi 1996; Kikuchi & Leão 1997).  

. 

O clima no local é dominado por um sistema de alta pressão semi-permanente do 

Atlântico Sul, com ocorrência de ventos equatoriais e circumpolares, sendo marcante a 

constância de ventos alíseos. Predominam os ventos de leste (E) e sudeste (SE) com velocidades 

variando entre 6 e 10m/s, havendo uma relativa sazonalidade no que diz respeito a estes dois 

parâmetros. Durante o inverno (junho a agosto), observa-se uma freqüência de 70% para ventos 

SE e 25% para ventos E, podendo ocorrer velocidades entre 11 e 15m/s. Durante o verão 

(dezembro a abril) observa-se uma freqüência de 50% para ventos SE e 35% para ventos E, sendo 

mais freqüentemente registradas velocidades acima de 20m/s (Guerardi 1996; Kikuchi & Leão 

1997).  

As águas que banham o Atol são as da Corrente Sul Equatorial, que apresentam uma 

deriva constante para oeste, com velocidade média de 40cm/s e salinidade entre 36 e 37‰. As 

marés são semidiurnas, com uma amplitude máxima de 3,8m e que caracteriza um regime de 

mesomarés. A média da temperatura superficial da água apresenta-se em torno de 270C, com 

valores mínimos de 25,50C e máximos de 280C. As chuvas ocorrem irregularmente distribuídas 

ao longo do ano e os poucos registros indicam uma média de precipitação de 860mm/mês 

(Guerardi 1996; Kikuchi & Leão 1997).  
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Quanto a constituição biológica, a trama recifal do Atol das Rocas é, em sua maior parte, 

constituída por algas coralinas incrustantes e, em menor proporção, por foraminíferos e conchas 

de moluscos gastrópodes  (Guerardi 1996) . O sistema recifal de Rocas, apesar de não ter 

dimensões comparáveis às formações típicas do Oceano Pacífico, tem sido considerado como o 

único Atol do Atlântico Sul (Guerardi 1996; Kikuchi & Leão 1997). 
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Figura 1. Mapa da costa do Brasil com localização geográfica da área de estudo.  Figura 1. Mapa da costa do Brasil com localização geográfica da área de estudo.  
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4.0. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1. Amostragem de Campo 
 

A análise do conteúdo estomacal foi baseada em material depositado nas 

coleções do projeto: “Distribuição e aspectos ecológicos das macroalgas da reserva 

biológica do Atol das Rocas”, Biomar-UFF e Fundação Boticário. 

 

4.1.1. Coleta de Acanthurus coeruleus 

 

As observações das curvas das taxas de atividade alimentar de A. coeruleus 

foram realizadas com intuito de reconhecer, ao longo do dia, o período de maior 

atividade alimentar de A. coeruleus. Deste modo, pode-se estabelecer o momento ideal 

para a captura através do arpoagem dos espécimes, a fim de minimizar o erro 

introduzido na determinação do grau de importância das categorias alimentares 

consumidas (Hyslop, 1980). Isso se deve ao fato de que a acidez estomacal (ph baixo) 

e a atividade enzimática nos processos digestivos alteram o volume, o peso e a 

integridade dos fragmentos das macroalgas consumidas (Iken, 1999). O momento 

considerado como o ideal para a captura dos espécimes com intuito de descrever a 

dieta alimentar, foi o mais próximo possível do pico de atividade alimentar de A. 

coeruleus. 

Observações in situ das taxas de alimentação de A. coeruleus foram realizadas 

em diferentes piscinas (piscina da Ancora; piscina da Tartaruga; piscina da Barretinha 

e piscina da Falsa Barreta -Figura 2-), durante diferentes horas do dia, tendo início às 

6:00 e o término às 18:00, com o número mínimo de três réplicas por hora, 

totalizando no mínimo 33 indivíduos de A coeruleus observados por amostragem 

(inverno e verão). O equipamento utilizado foi snorkel e máscara (mergulho livre) ou 

cilindro de ar comprimido (mergulho autônomo). O procedimento inicial foi permitir, 

por 10 minutos, que os peixes se acostumassem com a presença do mergulhador. 

Após esse breve período, escolheu-se um peixe, estimou-se o tamanho e contou-se, 

por um período de 5 minutos, o número de mordidas dadas por ele. Os dados de 

peixes perdidos antes do tempo estipulado foram descartados. Todas as observações 

foram feitas respeitando-se a tábua de marés, uma vez que as condições ideais 
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ocorreram, em sua maioria, durante as marés baixas. Para estimar a taxa de 

alimentação média diária, foi utilizado o método de Hatcher, 1981.  

Foram capturados, através da arpoagem, um total de vinte (20) exemplares da 

espécie A. coeruleus (Figura 2), sendo que dez (10) foram coletados na amostragem 

de junho de 2001 e dez (10) na amostragem de março de 2002. Todos os exemplares 

de A. coeruleus foram coletados na piscina da “Barretinha”. O horário de coleta dos 

espécimes foi o mais próximo possível do horário do principal pico de alimentação 

diária da população. Após a captura, os espécimes foram medidos (comprimento 

padrão, comprimento total e peso total). De cada espécime foram retirados o trato 

digestivo, do esôfago ao ânus, através de uma incisão. Posteriormente, o trato 

digestivo foi pesado e conservado em formol à 4% para posterior análise.  

 

 
 
Figura 2: Mapa esquemático da Reserva Biológica do Atol das 
Rocas com a localização das piscinas onde foram realizadas as 
observações (Ancora; Tartaruga; Barretinha e Falsa Barreta) e a 
arpoagem e captura dos espécimes de A. coeruleus (piscina da 
Barretinha). 
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4.2.  Análise da dieta alimentar 

 

4.2.1.  Ajustamento metodológico 

 

À análise do sistema digestivo, procedeu da seguinte forma: uma vez feita a 

incisão longitudinal sob microscópio estereoscópio, o conteúdo estomacal foi 

colocado em frascos contendo água destilada com formol a 4% e as paredes gástricas 

foram lavadas três vezes sucessivas em água destilada com formol a 4%, sendo o 

volume total recuperado posteriormente através de pipetas. Após a homogeneização 

do conteúdo digestivo, retirou-se com uma pipeta, sub-amostras para a análise 

microscópica. O volume total recuperado foi diluído em água destilada com formol a 

4% de modo a evitar uma forte concentração dos itens alimentares e uma conseqüente 

sobreposição dos mesmos (Sergipense et al., 1999). 

Para a determinação da composição da dieta, o uso de análises de conteúdo 

estomacal é com freqüência restrito por um grande custo de trabalho e investimento 

(Hawes & Taylor, 1991). Além disso, a análise de conteúdo estomacal implica em um 

trabalho tão extenuante e tedioso de identificação que, muitas vezes, a escolha da 

análise integral do conteúdo estomacal, torna-se incompatível com os prazos 

disponíveis de apresentação de resultados e/ou entrega dos mesmos. 

Para contornar esse problema pode-se lançar mão de sub-amostras que 

respeitando a premissa de “tamanho mínimo”, envolve um trabalho adicional prévio 

considerável dentro do processo metodológico que visa a exatidão e precisão e 

garante, ainda, uma grande economia de esforço, custo e tempo (Hawes & Taylor, 

1991). Para se chegar a uma solução adequada quanto ao “tamanho (volume) 

mínimo” das unidades amostrais a ser adotada nesse trabalho, foi realizada uma 

comparação do grau de riqueza de espécies entre os conteúdos estomacais. 

Cada amostra homogeneizada foi espalhada uniformemente sobre uma placa 

de Petri (150 X 25 mm) com o fundo coberto com 100 pontos sorteados 

aleatoriamente. O procedimento de plotagem dos pontos aleatórios foi o seguinte: em 

posse do diâmetro da placa de petri a ser utilizada foi desenhado um quadrado com 

uma margem de 3 milímetros em que pudesse englobar a placa de petri a ser 

utilizada. Depois este quadrado foi subdividido por linhas com distancia entre si de 1 

milímetro. Os pontos foram plotado apartir da tabela de números aleatórios onde os 
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dois números de dois dígitos (ex: 21 e 32) sorteados determinavam a posição de cada 

ponto a ser utilizado como registro dos fragmentos de macroalgas. O primeiro 

número (ex: 21) dermacavam a posição dos pontos no eixo horizontal (vigésima 

primeira linha de cima para baixo)e o número seguinte (ex: 32, trigésima segunda 

linha da direita para esquerda) no eixo vertical. Os números sorteados que estiveram 

plotados fora da área da placa eram novamente sorteados até que esse novo número 

estivesse situado na área da placa de petri. Depois de plotados os 100 pontos 

aleatórios em um papel branco, as posições dos pontos eram repassados ao papel de 

seda e posteriormente para um cartão de cartolina de cor preta com os pontos 

aleatórios em branco. O cartão de cartolina preta foi colocado debaixo da placa de 

petri e o papel branco com os pontos plotados foi colocado ao lado da placa de petri 

para orientar e facilitar a o encontro de tais pontos na placa e auxiliar no controle dos 

pontos já registrados em cada análise. 

A identificação e a contagem dos itens alimentares foram registradas sob a 

grade ocular com a presença de pontos de interseção. O registro dos diferentes 

fragmentos das categorias alimentares sob os 100 pontos sorteados foi utilizado para 

a determinação da riqueza de espécies das amostras que, por sua vez, foi estabelecida 

por uma curva onde os pontos sorteados foram pareados com os números de itens 

alimentares diferentes acumulados encontrados na amostra. O conteúdo estomacal 

que obteve o maior número total de itens alimentares diferentes foi considerado o 

mais rico. A partir do levantamento inicial da riqueza de itens alimentares dentre os 

estômagos analisados obteve-se subsídios metodológicos e conhecimentos básicos 

essenciais para a elaboração de testes sobre o “tamanho (volume) mínimo” de 

alíquota de sub-amostra a ser adotada. 

Diante do conteúdo estomacal mais rico em itens alimentares distintos, foram 

retirados quatro diferentes volumes de alíquotas (1ml, 3ml, 5ml e 10ml) com três 

réplicas por volume (com exceção da alíquota de 10ml com apenas duas réplicas). 

Cada alíquota de determinado volume foi homogeneizada e espalhada sob a placa de 

Petri (100 X 15mm). A identificação e contagem de itens alimentares foram 

realizadas ao longo de toda a extensão da placa de petri. Os dados absolutos (quantia 

de cada categoria alimentar) foram transformados em porcentagens, permitindo uma 

estimativa dos diferentes itens alimentares encontrados em cada alíquota. Para 

visualizar os padrões de similaridade entre as réplicas dos diferentes volumes de 
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alíquotas de sub-amostra foi aplicada uma análise de agrupamento utilizando o pacote 

estatístico PRIMER através do índice de similaridade de Bray-Curtis com 

transformação de log (x+1). A definição do volume de sub-amostra foi proveniente 

de análises preliminares onde foram apontados por dendrogramas de similaridade 

entre os diferentes volumes de alíquotas combinadas aleatoriamente com o número 

total de itens alimentares encontrados na amostra. 

Esse tipo de procedimento foi adotado no método acima descrito a fim de 

definir, a partir de dados obtidos na amostra, o volume mínimo de sub-amostra 

suficiente para uma análise consistente onde a probabilidade de aparecimento de 

novos itens diferentes era remota. A avaliação do desempenho dos diferentes volumes 

de alíquotas para análise de conteúdo estomacal levou em conta a consistência do 

diagnóstico além da praticidade e da rapidez. 

A partir do procedimento que auxiliou na definição do “tamanho (volume) 

mínimo” de alíquota de sub-amostras a ser adotada, obteve-se subsídios 

metodológicos e conhecimentos básicos essenciais para a elaboração de testes quanto 

ao “número mínimo de réplicas” de sub-amostras a ser adotadas por unidade 

amostral.  

A definição do “número mínimo de réplicas” de sub-amostra a ser adotada por 

unidade amostral teve o propósito de complementar a imagem do universo amostral 

analisado. E para isso, o procedimento adotado constitui-se na  análise de 

dendrogramas de similaridade (o pacote estatístico PRIMER através do índice de 

similaridade de Bray-Curtis com transformação de log (x+1)) entre as réplicas, de 

volume pré determinado.  

Os itens alimentares foram contados e identificados até o menor nível 

taxonômico possível através da literatura (Joly, 1967) ou com o auxílio de 

especialistas, ao longo de toda extensão da placa. Os nomes científicos das algas 

seguiram Wynne (1998).  

O conteúdo estomacal foi pesado em balança analítica (Sartorius- modelo BL 

210S) com precisão mínima de 0,0001g. Para a pesagem dos itens alimentares, foi 

utilizado o método de peso seco, amplamente usado tanto em estudos de fauna quanto 

de flora (Frithsen et al., l986, apud Rosso, 1995). A temperatura de secagem é fator 

muito importante, pois gorduras podem ser perdidas por decomposição ou 

volatilização, levando à subestimação do peso. Desta forma, foi considerada como a 
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secagem ideal, a permanência em estufa no mínimo por 24 horas em temperatura 

constante a 60oC (estufa de cultura - modelo 002 CB-Fanem), até obtenção de peso 

constante. 

O peso seco, a identificação e a contagem dos itens alimentares foram realizados 

através de sub-amostras onde foi inferido ao volume e peso seco total do conteúdo 

estomacal, através de um fator de multiplicação. Este fator foi obtido pela relação 

entre o valor numérico e gravimétrico médio encontrado nas sub-amostras, 

multiplicada pelo volume e peso seco total da unidade amostral. Isto fornece uma 

estimativa da proporção dos diferentes itens alimentares encontrados em cada 

indivíduo. 

Fragmentos de algas demasiadamente pequenas e/ou de difícil ou impossível 

identificação foram convenientemente agrupados em dois grupos diferentes 

(macroalgas não identificadas e matéria não identificada) a fim de melhor acessar as 

informações contidas nessa fração do conteúdo estomacal. 

O primeiro grupo chamado de algas não identificadas apresentou fragmentos 

de espécies de algas tão degradadas que impossibilitaram uma descrição precisa da 

dieta. Nesta porção da dieta foram aplicados somente o somatório do número de 

fragmentos e os respectivos pesos e então transformados em porcentagens que 

permitiram uma estimativa da proporção dentre os demais itens alimentares 

encontrados em cada sub-amostra. 

O segundo grupo chamado de matéria não identificada, isto é, fragmentos dos itens 

consumidos de tamanho extremamente pequeno, foram registrados por meio de 

método gravimétrico (peso seco), transformando-os em porcentagens que permitiram 

uma estimativa da proporção desta fração dentre os demais itens alimentares 

encontrados em cada sub-amostra. Este método foi estabelecido devido à abundância 

e a extrema dificuldade de manuseio (dificuldade de pinçá-los) e conseqüentemente 

em identificá-los e estimar o volume e/ou peso individuais de fragmentos de espécies 

tão diminutos. 
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4.3. Tratamento de dados 
 

 

Para analisar qualitativamente e quantitativamente o conteúdo estomacal, foram 

aplicados os seguintes métodos: freqüência de ocorrência (qualitativo), numérico 

(quantitativo), e o gravimétrico (quantitativo), todos revisados por Hyslop (1980) e 

Marrero (1994).  

 

4.3.1. Freqüência de ocorrência 

 

A freqüência de ocorrência (FO%) foi calculada por meio da seguinte equação: 
            FO (%) =      Nº de estômagos com item i        X 100 

                                           Nº total estômagos  
 

 

4.3.2. Análise numérica 

 

Na análise numérica, foi utilizada a seguinte equação: 

                   N (%) =     Valor de abundância do item i.        X 100 

                                               Nº  total dos itens alimentares 
 
 

4.3.3. Análise gravimétrica 

 

Na análise gravimétrica, foi utilizada a seguinte equação: 

 onde P= peso seco: 

                   P (%) =    Peso do Item i                                        X 100 
                                             Peso total dos itens alimentares 

 

  

4.3.4. Índice de Importância Relativa (IRI) em Dias et al (2001) 

 

Os resultados das duas análises (freqüência de ocorrência e gravimétrica) 

foram combinados ao Índice de Importância Relativa (IRI) de Pinkas et al, (1971), 

modificadas por Pérez-España & Abitia-Cárdenas (1996) e alterada por Dias et al 
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(2001). Nesta análise, o valor do peso úmido (%) foi substituído por peso seco devido 

à extrema dificuldade de padronizar, estabilizar e controlar o procedimento desse 

método quanto à imprecisão do percentual residual de umidade entre os itens 

alimentares encontrados na dieta. Desta forma, a utilização de peso úmido nas 

análises, não foi considerada a ideal devido a sua maior suscetibilidade a erros. Como 

o observado por Bellan-Santini l969, apud Rosso, 1995) e, segundo os autores, 

Wiederholm & Erickson l977, apud Rosso, 1995) aconselham não usar pesos úmidos, 

já que sofrem, também, influência razoável do fixador. O Índice de Importância 

Relativa (IRI) em Dias et al., (2001) segue–se como descrito pela equação abaixo: 

 

IRI = %Pi X %F i 
100 

 

Onde: 

F= (%)  Freqüência de Ocorrência do item i e P= (%) Peso seco  do item i. 

 

4.3.5. Índice de Abundância de Presa Específica (Pi), de Amundsen et al., 

(1996) 

 
Os conteúdos estomacais foram analisados através do método Amundsen et al. 

(1996) -método derivado de Costello, 1990- Abundância de presa específica (Pi). O 

método da Abundância de Presa Específica é uma representação gráfica da 

composição da dieta. É definida como a porcentagem da presa específica i por todos 

os itens de presas somente naqueles conteúdos estomacais onde a presa específica i 

ocorre, ou em termos matemáticos: 

 

Pi = (Σsi/Σsti)/100 

  

Onde: Pi é a abundância da presa específica i, Si é o (peso ou número) da presa 

específica i no conteúdo estomacal, Sti é (peso ou número) total do conteúdo 

estomacal somente de indivíduos onde ocorra a presa específica i. 
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4.3.6. Índice de Importância Relativa (IRI) de Pinkas et al. (1971) 

 

As três medidas de análise (porcentagem da composição por números (% N), 

porcentagem da composição por peso (% P) - alterado nesse estudo em substituição 

ao método volumétrico -, e a percentagem da freqüência de ocorrência (% O) foram 

combinadas ao Índice de Importância Relativa (IRI) de Pinkas et al. (1971). 

Nesta análise, método volumétrico (V%) foi substituído pelo gravimétrico 

(peso seco) devido à extrema dificuldade de padronizar, estabilizar e controlar o 

procedimento desse método quanto à falta de exatidão da medição dos itens 

alimentares encontrados na dieta. Isto se deve ao fato da existência de uma grande 

amplitude de tamanho (de micrômetros a centímetros) entre os itens alimentares, 

impossibilitando o uso de uma única técnica de medição volumétrica para todos os 

itens consumidos na dieta. Desta forma, a utilização do peso seco nas análises, foi 

considerada como mais viável, a fim de reduzir a suscetibilidade de erros nesse 

estudo. 

O Índice de Importância Relativa (IRI) de Pinkas et al. (1971) utilizado nesse 

estudo, segue–se como descrito pela equação abaixo: 

 

IRI = % Ôi X( %Ni + %Pi) 

     

Onde:  Oi = freqüência de ocorrência do item i, Ni = valor numérico do item i e Pi = 

valor do peso seco do item i. 

 

4.3.7. Índice de diversidade Shannon-Wiener (H') 

 

O índice de diversidade Shannon-Wiener (H') foi utilizado para avaliar a 

diversidade de itens alimentares consumidos na dieta (Ludwig & Reynolds, 1988) -

Zar, 1984. 

 

H’ = - Σ pi ( log2 pi) 

 

Onde: 
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Pi= Freqüência relativa de cada item alimentar i. 

 

4.3.7. Índice de Equitabilidade (E) 

 
Para o cálculo da equitabilidade utilizou-se a medida de Pielou (Zar, 1984). 

 

E = H’/H Max 

Onde: 

H’ = índice de diversidade de Shannon. 

H Max = log2 n,               n = número total de itens alimentares.  

 

4.3.9. Índice de Schoener (D) (1986). 

 

Na tentativa de avaliar e determinar a sobreposição (overlap) de itens 

consumidos pelos indivíduos de A. coeruleus nas dietas da amostragem de junho de 

2001 e março de 2002, foi utilizado o índice de Schoener (D) (1986). No presente 

estudo, esse índice foi alterado com intuito de avaliar a repartição dos recursos 

alimentares, isto é, a composição e a proporção dos itens alimentares consumidos na 

dieta alimentar de A. coeruleus no inverno (junho de 2001) e no verão (março de 

2002) como segue: 

 

D = 1- 0.5  ∑  | Pxi - Pyi |  
 

Onde: 

 Pxi é o peso proporcional do componente alimentar i dos indivíduos de A. 

coeruleus da amostragem de junho de 2001 (X), e Pyi é o peso proporcional do 

componente alimentar i dos indivíduos de A. coeruleus da amostragem de março de 

2002, (Y). Este índice para avaliar a sobreposição (overlap) do consumo de itens 

alimentares na dieta, varia de zero, quando os dois grupos coletados (amostragem de 

junho de 2001 e março de 2002) utilizam recursos totalmente diferentes, até 1, 

quando utilizam as mesmas categorias de presas nas mesmas proporções. De acordo 

com Keast (1978), em um valor igual ou acima de 0,6, é considerado significante. 
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4.3.10. Índice de Repleção (IR) –( Zavala-Camim, 1996) 

 

O índice de repleção foi utilizado de modo a avaliar o peso do conteúdo 

estomacal tão somente no momento da captura dos espécimes de A. coeruleus, isto é, 

o quão cheio está o estômago no momento de captura. Os valores desse índice podem 

variar de acordo com o período do ciclo alimentar em que se realiza a captura 

(Zavala-Camim, 1996). 

O índice de Repleção (IR) indica o peso do conteúdo estomacal e é 

representado pelo percentual da relação ao peso total do espécime, obtido pela 

seguinte fórmula: 

IR= PC/PP X n  

 

Onde: PC =  peso do conteúdo estomacal úmido. 

PP = peso total úmido de A. coeruleus.  

N = 1000 , valor arbitrário múltiplo de 10, para eliminar valores décimais. 

 

Os dados obtidos através dos métodos gravimétrico e numérico, baseiam-se 

em registrar o peso-número parcial do conteúdo estomacal (média das sub-amostras), 

permitindo estimar a participação de cada item alimentar consumido na dieta. O 

número-peso de cada item alimentar encontrado foi registrado para cada estômago, e 

então, foi estimado a proporção de número-peso de cada item alimentar para o peso - 

número total das categorias alimentares encontradas nos estômagos dos indivíduos 

pertencentes à amostra estudada. Isto inclui, as médias dos valores numéricos e 

gravimétricos encontrados nas sub-amostras (5ml), multiplicadas pelo volume e peso 

seco total de cada indivíduo de Acanthurus coeruleus pertencente a amostra estudada, 

e posteriormente, foram aplicadas aos índices alimentares utilizados no presente 

trabalho. 

A definição e a avaliação do desempenho do volume das alíquotas das sub-

amostras e número de réplicas foi proveniente de análises preliminares, onde esse 

tipo de procedimento permitiu a partir de dados obtidos na amostra, o 

dimensionamento da metodologia a ser aplicada em que propiciou uma análise 

consistente da composição alimentar. 
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Depois de superados os obstáculos, no que se refere à aplicação dos métodos e 

a um diagnóstico consistente da análise do conteúdo estomacal, disponibilizou-se 

uma demanda de informações a respeito da composição da dieta de A. coeruleus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 3. Cardume de Acanthurus coeruleus (Bloch & Schneider, 1801) vagueando 
na piscina das Âncoras (prof. 2,0m por Villaça, R). 
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5.0. Resultados 
 

5.0. Análise da dieta alimentar 

5.1. Ajustamento metodológico. 

 

Os resultados das observações a respeito do acompanhamento da 

periodicidade da atividade alimentar de A. coeruleus, ao longo do dia em junho de 

2001 e março de 2002, assim como os respectivos horários de captura através da 

arpoagem dos espécimes estão apresentados na Figura 6.  

Os maiores valores na taxa de atividade alimentar de A. coeruleus ao longo do dia, 

em junho de 2001 e março de 2002, ocorreram no período da manhã (Figura 6). Os 

principais picos na taxa de atividade alimentar de A. coeruleus em junho de 2001, 

ocorreram no período de 10:30 às 11:00h e em março de 2002, ocorreram no período de 

10:42 às 11:16h (Figura 6). 

Os horários de capturas através da arpoagem dos espécimes de A. coeruleus em 

junho de 2001, ocorreram no período de 12:51 às 13:36h. E em março de 2002 

ocorreram no período de 14:57 às 16:30h, com exceção de um único espécime arpoado 

e coletado às 9:00h (Figura 6). 

Os resultados a respeito do levantamento inicial da riqueza de itens 

alimentares contidos nos conteúdos estomacais dos espécimes de A. coeruleus 

examinados nas duas amostragens (junho de 2001 e março de 2002), através do 

registro de 100 pontos sorteados aleatoriamente, estão expressos na tabela I. 
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Tabela I: Dados referentes ao levantamento inicial da riqueza de itens alimentares 
contidos nos conteúdos estomacais dos espécimes de A. coeruleus, examinados nas 
duas amostragens (junho de 2001e março de 2002). Os espécimes estão codificados 
da seguinte maneira; a primeira letra corresponde ao período amostrado, “J”= junho 
de 2001 e “M”= março de 2002, o número seguinte corresponde ao número do 
indivíduo analisado, por exemplo “J1”= espécime de A. coeruleus, indivíduo número 
1 coletado em junho de 2001.  
 

Espécime Riqueza 
(S) 

  
J1 8 
J2 8 
J3 14 
J4 10 
J5 5 
J6 8 
J7 6 
J8 15 
J9 7 
J10 9 
M1 8 
M2 8 
M3 11 
M4 9 
M5 8 
M6 9 
M7 8 
M8 10 
M9 6 
M10 8 

 

O espécime de A. coeruleus, indivíduo número 8, em junho de 2001 foi 

considerado o mais rico em itens alimentares dentre os demais dos espécimes 

examinados nas duas amostragens. 

Dados referentes ao consumidos da dieta sob diferentes volumes de alíquotas 

retiradas da cavidade estomacal do espécime de Acanthurus coeruleus 

Os resultados das observações, a respeito da avaliação da composição 

específica e o levantamento inicial da riqueza de itens alimentares consumidos e 

desempenho dos diferentes volumes de alíquotas para análise de conteúdo estomacal 

da dieta do espécime de A. coeruleus indivíduo número 8, em junho de 2001, estão 

expressos na tabela II e figura 4.  
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Tabela II. Dados referentes ao levantamento inicial da riqueza de itens 
alimentares consumidos da dieta sob diferentes volumes de alíquotas retiradas 
da cavidade estomacal do espécime de Acanthurus coeruleus individuo 
número 8, junho de 2001. Os conteúdos estomacais estão codificados da 
seguinte maneira; a primeira letra corresponde ao volume das alíquotas, “A” = 
1 ml, “B” = 3 ml, “C”= 5 ml, ”D” =10 ml, a segunda letra corresponde ao 
número de réplicas da sub-amostra: “A” = primeira réplica “B” = segunda 
réplica, “C” = terceira réplica. A terceira letra é relativa ao período amostrado, 
“A” = junho de 2001. 

 
Alíquota Riqueza 

(S) 
  
AAA 3 
ABA 8 
ACA 6 
BAA 8 
BBA 9 
BCA 8 
CAA 11 
CBA 10 
CCA 10 
DAA 10 
DBA 9 
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Figura 4. Dendrograma de similaridade de Bray-Curtis com transformação de 
log (x+1) - - “PRIMER”) entre a composição específica dos itens alimentares 
consumidos da dieta sob diferentes volumes de alíquotas retiradas da cavidade 
estomacal do espécime de Acanthurus coeruleus indivíduo número 8, junho 
de 2001. Os conteúdos estomacais estão codificados da seguinte maneira; a 
primeira letra corresponde ao volume das alíquotas, “A” = 1 ml, “B” = 3 ml, 
“C”= 5 ml, ”D” =10 ml, a segunda letra corresponde ao número de réplicas da 
sub-amostra: “A” = primeira réplica “B” = segunda réplica, “C” = terceira 
réplica. A terceira letra é relativa ao período amostrado, “A” = junho de 2001. 
 

A partir da análise de agrupamento entre os diferentes volumes de alíquotas de 

sub-amostra, foi observado que as alíquotas de 5ml e 10 ml apresentaram maior 

riqueza de itens alimentares consumidos e um alto grau de similaridade (cerca de 

80%). Desse modo, a escolha do “tamanho (volume) mínimo” de alíquota de sub-

amostra entre os dois diferentes volumes (5ml e 10 ml) foi baseada na premissa de 

economia de esforço, custo e tempo. A definição de 5ml de volume de alíquota de 

sub-amostra do conteúdo estomacal de A.. coeruleus ao processo metodológico visou 

também a exatidão e a precisão da dieta. 

Os resultados preliminares, a respeito da definição do número mínimo de 

réplicas de sub-amostra suficiente para uma análise consistente do conteúdo 

estomacal da dieta do espécime de A. coeruleus indivíduo número 8, em junho de 

2001, estão expressos na figura 5. 
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Figura 5. Dendrograma de similaridade de Bray-Curtis com transformação de 
log (x+1) - “PRIMER”) entre a composição específica dos itens alimentares 
consumidos da dieta contidos nas réplicas de sub-amostra retiradas da 
cavidade estomacal do espécime de Acanthurus coeruleus indivíduo número 
8, em junho de 2001. Os conteúdos estomacais estão codificados da seguinte 
maneira; o primeiro número corresponde ao número do indivíduo, a primeira 
letra corresponde ao número de réplica: “A” = primeira réplica “B” = segunda 
replica, “C” = terceira réplica. O segundo número é correspondente ao período 
amostrado, “1” = junho de 2001. 
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A partir da análise de agrupamento entre as réplicas de cada unidade amostral, 

foi observado um alto grau de similaridade (80-90%). Desse modo, não se julgou 

necessária à utilização de uma quarta réplica de forma a complementar a imagem do 

universo amostral do atual trabalho. Esta decisão foi baseada na premissa de que o 

uso de análises de conteúdo estomacal, para a determinação da composição da dieta, 

é freqüentemente restrito por um grande custo de trabalho e investimento, tornando-

se incompatível com os prazos disponíveis de apresentação de resultados ou/e entrega 

de trabalho (Hawes & Taylor, 1991). A definição de três réplicas por unidade 

amostral de A. coeruleus ao processo metodológico visou economia de esforço, custo 

e tempo, aliada a exatidão e precisão na análise da dieta. 

Quanto ao índice de repleção (IRs) dos espécimes de A. coeruleus examinados nas 

duas amostragens, o maior valor ocorreu em março de 2002 (IR = 14,7076) – Tabela III 

O Índice de Repleção (IR) apresentou distribuição normal (teste Kolmogordv Smirnov – 

p < 0,5) em ambas as amostragens e não apresentaram diferenças significativas entre si 

(Test t, p= 0,2709 e test t com correção de Welch,  p = 0,7918).  
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Tabela III: Dados referentes ao índice de repleção dos espécimes de A. coeruleus, 
examinados em junho de 2001 e março de 2002, (PC = peso do conteúdo estomacal 
úmido; PT= peso úmido total do espécime; IR= índice de repleção; CT = comprimento 
total. Os espécimes estão codificados da seguinte maneira: a primeira letra corresponde 
ao período amostrado, “J” = junho de 2001 e “M” = março de 2002 , o número seguinte 
corresponde ao número do individuo analisado, por exemplo “J1”= espécime de A. 
coeruleus, indivíduo número 1, coletado em junho de 2001. 

 

 Espécime PC (g) PT(g) IR CT (cm)
J1 2,96 1400 2,11 40 
J2 5,96 1430 4,16 40,5 
J3 7,91 2050 3,85 44,5 
J4 7,19 1500 4,79 39,5 
J5 6,33 1600 3,95 42 
J6 8,05 1000 80 35 
J7 10,58 1200 8,81 37,5 
J8 19,4 1650 11,075 42 
J9 4,95 1500 3,3 39,5 
J10 7,56 1300 5,81 40 
M1 19,12 1300 14,7 41 
M2 11,46 1100 10,41 32 
M3 1,65 900 1,83 34 
M4 14,99 1200 12,49 38 
M5 12,07 1300 9,28 38 
M6 12,55 900 13,94 35,5 
M7 23,29 1650 14,11 39 
M8 13,87 1300 10,66 36,5 
M9 15,33 1500 10,22 40,5 
M10 13,35 1400 9,53 39 

 

Os itens alimentares consumidos por A. coeruleus, assim como os resultados dos 

índices alimentares são dados na tabela V. Na dieta de A. coeruleus foram identificados 

27 itens alimentares distintos, representando 89,81% do total de macroalgas ingeridas e 

distribuídas da seguinte maneira: 16 Rhodophyta, 6 Phaeophyta e 5 Chlorophyta 

(Tabela IV). Algumas das famílias mais representativas em cada divisão, em termos de 

número de itens diferentes consumidos foram; Rhdomelaceae (Rhodophyta) –6 táxons-; 

Dictyotaceae (Phaeophyta) – 5 táxons; Caulerpaceae (Chlorophyta) – 2 táxons (Tabela 

IV).  
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Tabela IV. Lista de táxons identificados na dieta de A. coeruleus em junho de 2001 e 

março de 2002. 

 

Chlorophyta    

Chlorophyceae    

  Ulvophyceae 
Chadophorales 

Valoniaceae 

Valonia C. Agardh, 1823. 

Valonia utriculares (Roth) C. Agardh 

   Bryopsidales   

     Bryopsidaceae   

Bryopsis J.V. Lamour., 1809. 

     Caulerpaceae 

Caulerpa J.V. Lamour., 1809. 

Caulerpa verticillata  J. Agardh.  

 

Phaeophyta    

Phaeophyceae 
   

Dictyotales   

   Dictyotaceae   

Dictyotaceae  

Dictyopteris J.V. Lamour., 1809. 

Dictyota J.V. Lamour., 1809. 

Lobophora J. Agardh, 1894. 

Lobophora variegata (J.V. Lamour) Womersley ex E. C. Oliveira. 

  Fucales 

   Sargassaceae 

Sargassum  C. Agardh, 1820. 
 

Rhodophyta   

  Florideophycidae    

  Corallinales   
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   Corallinaceae   

Jania J.V. Lamour., 1812. 

  Gelidiales   

   Gelidiaceae   

Gelidium J.V. Lamour., 1813. 

   Gelidiellaceae   

Gelidiella Feldmann & Hamel, 1934. 

    Gigartinales   

     Hypneaceae   

Hypnea J. V. Lamour., 1813. 

    Rhodymeniales   

     Champiaceae   

Champia  Desv., 1809. 

Lomentariaceae  

Lomentaria  Lyngb., 1819. 

             Lomentaria rawitscheri A. B. Joly 

     Rhodymeniaceae   

Gelidiopsis F. Schmitz., 1985. 

  Gelidiopsis intricata (C. Agardh) Vickers. 

  Ceramiales   

   Ceramiaceae   

Ceramium Roth, 1797. 

Rhodomelaceae   

Bryothamnion Kutz., 1843. 

Bryothamnion triquetrum (S. G. Gmel.) M. Howe. 

Digenea C. Agardh, 1823. 

Herposiphonia Nageli, 1846 

Laurencia   J.V. Lamour., 1813. 

Polysiphonia Grev., 1823. 
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Em termos de riqueza de itens alimentares consumidos em ambas amostragens 

(junho de 2001 e março de 2002) apresentaram mesmo valor de riqueza (S = 12). O 

maior e o menor valor de riqueza de itens alimentares consumidos por indivíduo de A. 

coeruleus ocorreram na amostragem de junho de 2001 e março de 2002 (S = 11 e S = 3) 

respectivamente (Tabela. V). 

Quanto à diversidade da dieta de A. coeruleus, o maior valor ocorreu na amostragem 

de junho de 2001 (H’= 2,076). Porém em termos de diversidade por indivíduo o valor 

máximo alcançado foi em março de 2002 (H” = 2,490). Os valores de equitabilidade 

tiveram o mesmo comportamento dos valores de diversidade da dieta. Quanto aos 

valores de equitabilidade entre as amostragens encontrados em junho de 2001 foi de E= 

0,3553, mas o valor alcançado por indivíduo em março de 2002 foi de E = 0,785 

(Tabela V). 

Os dados obtidos através da análise do conteúdo estomacal de A. coeruleus, em 

junho de 2001 quando aplicados os métodos de descrição apresentam a seguinte 

ordenação; - método numérico- Digenea > Gelidium > Hypnea; - método gravimétrico- 

Digenea > Gelidium > Dictyota - freqüência de ocorrência - Gelidium > Degenea > 

Bryopsis e Valonia  (Tabela VI e Figura 7). 

Dentre os métodos de descrição utilizados na dieta de A. coeruleus, duas das três 

técnicas apresentaram um resultado coincidente com relação a colocação de Digenea 

seguido por Gelidium na ordenação dos itens alimentares consumidos.  

Na segunda amostragem, em março de 2002, os métodos de descrição apresentam a 

seguinte ordenação dos itens alimentares consumidos; - método numérico - Gelidium > 

Digenea > Gelidiella- método gravimétrico- Gelidiella > Gelidium > Dictyota - 

freqüência de ocorrência- Gelidium > Bryopsis e Dictyota (Tabela VI e Figura 8). 

Em março de 2002, apenas o método numérico e a freqüência de ocorrência 

apresentaram um ponto coincidente na colocação de Gelidium na ordenação dos itens 

alimentares consumidos.  

Os índices alimentares utilizados apresentaram resultados diferentes quanto a 

ordenação dos itens alimentares consumidos na dieta de A. coeruleus em junho de 2001 

e março de 2002. 

De acordo com os índices alimentares, a seqüência decrescente de importância das 

macroalgas na dieta apresentou a seguinte ordenação; - Índice de importância relativa 

das presas de Pinkas et al., 1971 - IRI Pinkas et al., 1971- Digenea > Gelidium > 
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Dictyota- Índice de importância relativa das presas de Dias et al., 2001 -IRI Dias et al., 

2001- Digenea > Gelidium > Dictyota >- Índice de presa específica Amundsen et al., 

1996 (Pi, número)- Digenea > Gelidium > Hypnea; - (Pi) Índice de presa específica de 

Amundsen et al., 1996 (Pi, peso)- Digenea > Gelidium > Dictyota em junho de 2001 

(Tabela. VI). 

Os índices alimentares aplicados aos dados da dieta de junho de 2001, apresentaram 

um mesmo sequenciamento de importância relativa de macroalgas em relação a 

Digenea seguida por Gelidium. E em três dos quatros índices alimentares utilizados 

resultaram uma ordenação onde a macroalga seguinte a Gelidium foi Dictyota.  

De acordo com os índices alimentares, a seqüência decrescente de importância das 

macroalgas na dieta apresentou a seguinte ordenação; - Índice de importância relativa 

das presas de Pinkas et al., 1971 - IRI Pinkas et al., 1971- Gelidium > Gelidiella > 

Digenea - Índice de importância relativa das presas de Dias et al., 2001 -IRI Dias et al., 

2001- Gelidium > Gelidiella > Dictyota - Índice de presa específica Amundsen et al., 

1996 ( Pi, número)- Gelidium > Digenea > Gelidiella  - (Pi) Índice de presa específica 

de Amundsen et al., 1996 (Pi, peso)- Gelidium > Digenea > Gelidiella  em março de 

2002 (Tabela. VI). 

Em março de 2002, os índices alimentares tiveram poucos pontos em comum em 

relação a seqüência da ordenação de importância relativa dos itens consumidos. Os 

quatros índices alimentares apresentaram a macroalga Gelidium como ponto em comum 

na seqüência de ordenação dos itens alimentares consumidos. Digenea apresentou uma 

mesma classificação na ordenação de importância de itens alimentares consumidos em 

dois dos quatros índices alimentares utilizados. Gelidiella, do mesmo modo que a 

Digenea, também apresentou a mesma classificação na ordenação em dois dos quatros 

índices alimentares utilizados. 

De um modo geral, a seqüência de ordenação dos itens alimentares consumidos na 

dieta em junho de 2001 foi a seguinte: Digenea seguido por Gelidium e, posteriormente, 

Dictyota e Hypnea. Em março de 2002, Gelidium seguido por Digenea ou por 

Gelidiella. Os índices alimentares, utilizados na dieta, apresentaram distribuição normal 

(teste Kolmogrov Smirnou – p < 0,5-) e não apresentaram diferenças significativas entre 

inverno e verão. 

A dieta de A. coeruleus apresentou semelhanças entre os itens alimentares 

consumidos e em suas respectivas quantias (Tabela VI). O índice Schoener’s (overlap) 
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entre as dietas alimentares de A.coeruleus apresentada no inverno e no verão foi 

significante (D = 0,67), indicando que a composição e a proporção dos itens alimentares 

consumidos são bastante similares (Tabela V). Deste modo, a espécie A. coeruleus 

variou muito pouco a composição e proporção dos itens principais alimentares 

consumidos nas duas épocas de amostragem (inverno- junho de 2001- e verão-março de 

2002-) (Tabela VI). 
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Figura 6. Curva da taxa de atividade alimentar de A. coeruleus ao longo do dia em junho de 2001 e março de 2002 com indicação dos 
 horários de captura através da arpoagem dos espécimes nas respectivas amostragens no Atol das Rocas.O eixo vertical representa o 
número de mordidas e o eixo horizontal representa o período (horário) ao longo do dia em que foram realizadas as observações. 
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Tabela V: Dados referentes ao conteúdo estomacal de A. coeruleus, coletados em junho de 2001 e março de 2002, 
(VolTotal = volume total do conteúdo estomacal retirado da cavidade estomacal; Peso úmido =  peso úmido total do 
conteúdo estomacal; Peso seco= peso seco total do conteúdo estomacal; NUM ANIE = alga não identificada (método 
numérico – número estimado pelo VolTotal); Peso ANIE = alga não identificada (método gravimétrico – peso estimado 
pelo VolTotal); Peso MNIE = Matéria não identificada (método gravimétrico – peso estimado pelo VolTotal -); NE = 
número de fragmentos de macroalgas estimado pelo VolTotal; S = riqueza de itens alimentares consumidos na dieta; 
H’= índice de diversidade de itens alimentares consumidos na dieta; E= índice de equitabilidade da dieta. Os conteúdos 
estomacais estão codificados da seguinte maneira; a primeira letra corresponde ao período amostrado, “J” = junho de 
2001 e “M”= março de 2002, o número seguinte corresponde ao número do indivíduo analisado, por exemplo “J1”= 
espécime de A. coeruleus, indivíduo número 1, coletado em junho de 2001. 

 

Espécimes VolTotal Peso úmido Peso seco 
NUM 
ANIE 

Peso 
ANIE 

Peso 
MNIE NE S H' (log 2) E 

J1 26 2,96 1,57       18,67 0,020 0,031 5200,0 3 0,087 0,055
J2 25         

         
         
         
         
          
          
         
         
          

5,96 0,47 29,67 0,056 0,027 12425,0 5 0,579 0,249
J3 36 7,91 0,85 29,00 0,060 0,046 15888,0 9 2,106 0,665
J4 48 7,19 1,50 37,67 0,088 0,010 35648,0 9 2,286 0,721
J5 38 6,33 0,78 10,67 0,050 0,015 11286,0 5 0,227 0,098
J6 32 8,05 0,90 122,00 0,027 0,013 47424,0 6 0,831 0,322
J7 57 10,58 1,26 6,67 0,044 0,007 24035,0 3 0,651 0,410
J8 90 19,40 1,90 25,67 0,090 0,005 39480,0 11 2,150 0,622
J9 30 4,95 1,97 14,67 0,001 0,004 16770,0 3 0,901 0,568

J10 42 7,56 1,57 3,67 0,056 0,005 15652,0 5 0,228 0,098
M1 76 19,12 5,41 156,67 0,111 0,045 20621,3 7 1,597 0,569
M2 44          

          
          
          
          
         
         
          
          

   

11,46 4,53 68,00 0,090 0,061 24816,0 7 1,134 0,404
M3 23 1,65 2,99 25,67 0,031 0,047 1142,3 8 2,092 0,697
M4 45 14,99 4,63 130,00 0,070 0,099 47130,0 7 0,763 0,272
M5 43 12,07 4,77 54,00 0,058 0,051 82861,0 7 0,323 0,115
M6 56 12,55 2,64 83,33 0,074 0,025 22176,0 9 2,490 0,785
M7 90 23,29 4,02 356,67 0,066 0,029 137340,0

 
8 0,787 0,262

M8 45 13,87 4,53 306,67 0,075 0,052 19995,0 6 1,735 0,671
M9 43 15,33 2,28 26,00 0,059 0,059 42512,7 4 1,009 0,504

M10 53
 

13,35
 

2,23
 

12,67
 

0,510
 

0,065 37930,3 7 1,016 0,362
 JUNHO 223808,0 2,076 0,353
          MARÇO 436524,7 1,434 0,234
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Tabela VI. Itens alimentares consumidos por A. coeruleus em junho de 2001e março de 2002, e os valores dos métodos de descrição e dos 
índices alimentares aplicados nas amostragens estão codificados da seguinte maneira; “FO” = freqüência de ocorrência, “P” = método 
gravimétrico, “N” = método numérico, ”IRI Dias” = índice de importância relativa de Dias et al., 2001;  “IRI Pinkas”= índice de importância 
relativa de Pinkas et al., 1971; “Schoener (D)” = Índice overlap; “(Pi);  Amundsen Número = índice especifica de presa de Amundsen et al., 
1986- Número-”; “(Pi) Amundsen Peso” = índice especifica de presa de Amundsen et al., 1986- Peso-. 

 

Itens alimentares 
consumidos 

FO% 
  

P% 
  

N% 
  

IRI Dias% 
  

  
IRI Pinkas 

 
 Schoener (D) 
 

(Pi) Número 
Amundsen 

 

(Pi) Peso 
Amundsen 

  
 JUNHO MARÇO JUNHO MARÇO JUNHO MARÇOJUNHO MARÇO JUNHO MARÇO ABS(Pxi-Pyi) JUNHOMARÇOJUNHO MARÇO  
Bryothamnion 30            70 3,62 7,24 1,47 1,09 1,09 5,07 152,78 608,45 0,0232 4,4712 2,1847 6,7866 9,9696
Bryopsis   70            90 6,95 8,85 3,32 0,70 4,86 7,97 718,55 1024,63 0,0446 3,9500 0,7972 7,8892 9,4236
Champia  20           0 1,31 0,00 0,10 0,00 0,26 0,00 28,16 0,00 0,0084 0,4042 0,0000 3,6752 0,0000
Dictyopteris   50            70 5,98 8,15 2,13 1,12 2,99 5,71 405,28 755,49 0,0384 3,1138 1,7904 8,6325 10,8205
Dictyota 60           90 9,80 11,35 2,71 2,75 5,88 10,22 750,43 1382,59 0,0629 3,8140 3,1406 13,4348 78,1461
Dictyotaceae              0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,0000 0,0000 0,0842 0,0000 0,0203
Digenea  90         80 34,14 9,28 44,72 17,44 30,73 7,42 7097,63 1515,84 0,2191 47,941 19,4888 40,7586 16,1934
Gelidiella  60           80 7,38 26,48 0,67 6,17 4,43 21,19 482,58 2311,93 0,0473 0,8217 7,8599 9,4438 33,3404
Geliduim  100           100 19,65 22,16 38,77 69,81 19,65 22,16 5841,63 2934,05 0,1261 35,971 72,2841 21,7516 32,4023
Hypnea  30           80 4,46 6,11 5,38 0,86 1,34 4,89 295,21 670,27 0,0286 16,326 1,2293 8,3630 7,3999
Laurencia  0           10 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,1384 0,0000 0,0000
Sargassum  10            10 2,02 0,31 0,19 0,01 0,20 0,03 22,10 16,82 0,0130 1,9546 0,0437 10,4036 2,8969
Valonia   70            10 4,70 0,05 0,55 0,01 3,29 0,01 367,49 16,96 0,0302 0,8458 0,1011 5,6221 0,8506
      0,67   
      Schoener (D)
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Figura 7. Representação gráfica dos métodos de análise de conteúdo estomacal (método numérico –Ni-; método 
gravimétrico – Pi, Peso- e Freqüência de ocorrência – FO-) de A. coeruleus com indicação dos valores do índice de 
importância relativa de Pinkas et al., 1971 – IRI - em junho de 2001 no Atol das Rocas. 

.  
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Figura 8. Representação gráfica dos métodos de análise de conteúdo estomacal (método numérico –Ni-; método 
gravimétrico – Pi, Peso- e Freqüência de ocorrência – FO-) de A. coeruleus com indicação dos valores do índice de 
importância relativa de Pinkas et al., 1971 – IRI - em março de 2002, no Atol das Rocas. 
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6.0. DISCUSSÃO  

 

 

6.1. Métodos de quantificação e índices alimentares utilizados na análise da 

dieta de Acanthurus coeruleus 

 

A avaliação dos diferentes índices alimentares utilizados nesse trabalho está 

diretamente vinculado com o modo de emprego de cada variável contida nas fórmulas. As 

informações geradas a partir dessas fórmulas variam conforme o número de variáveis 

utilizadas, o grau de confiabilidade existente em cada variável e o modo como se 

interagem matematicamente. As variáveis empregadas nas fórmulas dos índices 

alimentares são os dados obtidos pelos métodos de descrição de conteúdo estomacal. Isto 

é, os métodos numéricos, gravimétricos e a freqüência de ocorrência (Zavala-Camim 

1996).  

A análise descritiva da dieta alimentar do atual estudo foi realizada por três 

métodos básicos: numérico, gravimétrico- métodos quantitativos- e freqüência de 

ocorrência- método qualitativo-.  

Amezaga-Herran (1988) comenta que, para avaliar consistentemente a 

importância relativa dos itens alimentares na dieta, deve-se utilizar mais de um dos 

métodos de avaliação. Já Hyslop (1980) vai mais além, dizendo que devem ser feitos o uso 

simultâneo de diferentes métodos de análise com a utilização de uma técnica qualitativa e 

outra quantitativa, no mínimo. Windell (1968 apud Amezaga-Herran, (1988)), enfatiza que 

sem a utilização de pelo menos três métodos básicos de avaliação, isto é, métodos 

numérico e gravimétrico (e/ou volumétrico) e freqüência de ocorrência, não será possível 

fazer comparações e abordagens estatísticas dos hábitos alimentares dos peixes. O presente 

estudo, com base nos questionamentos da mesma, considera necessária a utilização dos 

diversos métodos de descrição da dieta, a fim de melhor abordar a multiplicidade de 

facetas que o estudo de dieta alimentar conjuga. Assim, o presente estudo considerou como 

ideal, para análise descritiva da dieta alimentar a aplicação de métodos qualitativos e 

quantitativos. A análise em conjunto dos métodos numérico, gravimétrico e freqüência de 
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ocorrência, auxilia na composição de uma imagem integral, consistente e mais próxima da 

realidade da dieta alimentar estudada. 

Diversos autores (Hynes, 1950; Pillay, 1952; Ivlev, 1961; Hyslop, 1980; Prejs & 

Colomine, 1981; Bowen, 1983; e Amezaga-Herran, 1988) têm discutido os méritos 

relativos aos métodos citados acima para a elaboração da descrição da dieta. Quanto ao 

método numérico, isto é, a porcentagem em número de composição do item alimentar, este 

apresenta, como desvantagem, a morosidade e a exaustão (Hawes & Taylor, 1991). O 

método numérico foi aplicado à dieta alimentar de A. coeruleus (no presente estudo), 

constituída por um alto número de itens alimentares (44.750 fragmentos de macroalgas ao 

longo do estudo) e por uma grande variedade de categorias alimentares (27 táxons), 

reforçando a pouca praticidade do método. Sendo infactível com os prazos normalmente 

propostos de apresentação de resultados ou/e entrega de trabalhos.  

Outra desvantagem é que este método não fornece qualquer informação quanto o 

tamanho e ou peso dos itens. Conseqüentemente, o seu uso acarreta na subestimação de 

itens muitos pequenos em um número elevado e subestimação de itens de maior tamanho 

ou peso, mas que aparecem em menor número (Marrero, 1994). O presente estudo 

constatou que a avaliação da dieta alimentar produzida por apenas um prisma, método 

numérico, gera uma imagem distorcida ou parcial da real importância das categorias 

alimentares que compõem a dieta estudada. Um exemplo do possível equívoco, produzido 

pela utilização de apenas um dos diversos métodos existentes (nesse caso, o método 

numérico), foi o diagnóstico fragmentado da importância do item alimentar Hypnea na 

amostragem de março de 2002. A análise do item alimentar Hypnea na amostragem de 

março de 2002, sob o método numérico (N = 0,86%), convergem a idéia de que esse item 

alimentar tivesse uma participação inexpressiva ou mesmo ocasional na dieta estudada. No 

entanto, quando analisada a importância de Hypnea sob o método numérico acoplado com 

os demais métodos (FO = 80%, P = 6,11%) desfaz o equívoco e surge então, uma imagem 

mais consistente, integral, e mais próxima da real importância desse item alimentar na 

dieta estudada.  

Outra característica desse método é o fato de ressaltar a importância relativa de 

cada item no contexto de todos os itens, mas não informa como se distribuem os itens na 

amostra de estômagos estudados (Marrero, 1994). Assim, esse método é recomendado 

quando o conteúdo estomacal do predador analisado contém itens alimentares que possam 
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ser contadas individualmente. Sua principal vantagem é que a sua aplicação não requer 

aparatos especiais e, além disso, o trabalho de processamento dos estômagos é simples e 

normalmente de curto tempo (Marrero, op. cit.).  

A freqüência de ocorrência tem as mesmas desvantagens do método anterior pois 

fornece a informação de quais são os itens alimentares consumidos, porém não oferece 

qualquer informação quanto ao seu número, tamanho ou peso (Amezaga-Herran,1988). 

Deste modo, não avalia a importância numérica ou graviométrica (ou volumétrica) de cada 

item, subestimando a importância de itens numerosos ou itens que ocupam grandes 

volumes e/ou pesos e superestimam itens raros ou ocasionais. 

A freqüência de ocorrência é um método qualitativo amplamente difundido, 

também não requer aplicação de aparatos especiais e é de fácil utilização, mesmo quando 

os itens alimentares apresentam dimensões reduzidas como, por exemplo, algas. Esse 

procedimento pode ser útil para avaliar a distribuição dos itens alimentares na amostra de 

estômagos estudados e também proporcionar estimativas gerais da disponibilidade de um 

determinado item, auxiliando quanto os questionamentos relativos à utilização sazonal de 

uma presa em particular (Chipps & Garvey in press) e a provável seletividade alimentar 

(Amezaga-Herran,1988). No presente estudo, assim como estudo realizado por Lima-

Júnior (1999), foi considerado que a utilização desse método como única mensuração da 

dieta é inadequada. Principalmente porque pode-se obter resultados diferentes da realidade, 

uma vez que a abundância de cada item alimentar não seria considerada e, 

conseqüentemente, a real importância de cada categoria alimentar seria mascarada.  

Para Marrero (op. cit.), os estudos de alimentação em que o conteúdo estomacal 

analisado possua itens alimentares contáveis é imprescindível empregar e comparar ambos 

os métodos: freqüência de ocorrência e porcentagem de composição numérica. A análise 

conjunta desses métodos auxilia na compreensão mais fiel da realidade da importância dos 

itens alimentares na dieta. Num exemplo hipotético, o item alimentar X pode ocorrer em 

todos os estômagos estudados (100% de freqüência de ocorrência) com uma densidade 

reduzida (um valor mínimo de porcentagem de composição numérica). Por outro lado, o 

item Y pode ocorrer em um único indivíduo (um valor mínimo pelo método de freqüência 

de ocorrência), porém em uma quantia relativamente alta (um alto valor pelo método de 

porcentagem de composição numérica) (Marrero, 1994). Estes dados (referentes ao 

exemplo hipotético) podem desta maneira distorcer e/ou mascarar a importância dos itens 
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alimentares devido a ocorrência ocasional de um item alimentar demasiadamente 

abundante em um único ou em poucos indivíduos. A análise fragmentada da dieta, isto é, 

apenas por um destes métodos, pode gerar uma informação equivocada da importância dos 

itens que compõem a dieta. Deste modo, é recomendável, se possível, a análise da 

importância relativa de cada item alimentar num contexto em que todos os demais itens são 

considerados, assim como a sua distribuição dentre os estômagos estudados na amostra 

(Marrero, 1994). Desta forma, obtem-se como resultado, um diagnóstico consistente e mais 

próximo da real importância de cada categoria alimentar na dieta.  

O terceiro método utilizado no presente estudo, o gravimétrico, quando aplicado, 

isoladamente, tende a subestimar a importância de itens muitos pequenos e superestimar 

itens muito grandes e/ou pesados, mesmo que escassos. Desta forma, os dados podem ser 

mascarados ou/e distorcidos quanto a real importância dos itens na dieta, devido à 

ocorrência ocasional de um alimento excepcionalmente pesado em um único ou poucos 

indivíduos (Amezaga-Herran,1988). Entretanto, a vantagem desse método, é a clareza com 

que se pode analisar e comparar seus resultados, pois sua unidades de medidas são 

extremamente compreendidas e conseqüentemente facilmente comparáveis. Além disso, 

Zavala-Camim (1996), ressalta que este método é indicado quando os itens alimentares 

consumidos possuem tamanhos variados, auxiliando na compreensão mais fiel da 

importância dos itens da dieta. 

Os métodos graviomético e volumétrico são citados como passíveis de erros por 

sua falta de exatidão (Lima-Júnior, 1999; Zavala-Camim, 1996). Deste modo, tais métodos 

são normalmente omitidos da análise (Lima-Júnior, op. cit.). Contudo, às vezes são os 

únicos meios possíveis de analisar a dieta (Lima-Júnior, op. cit.). No entanto, quando se 

deve tomar a decisão entre a extrema exatidão, precisão e a não informação de qualquer 

dado, este método tem sua importância (Lima-Júnior, op. cit.). 

Desse modo, a combinação dos métodos citados com a distribuição dos itens 

alimentares na amostra de estômagos analisados (freqüência de ocorrência) pode auxiliar 

na elaboração de um panorama mais real no que tange a importância relativa dos itens 

consumidos na dieta. 

Os métodos acima descritos, quando aplicados individualmente, oferecem 

algumas informações valiosas, mas, quando combinados, geram informações mais 
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consistentes. Por isso tem-se procurado combinar dois ou três métodos dando origem a 

diversos índices alimentares (Zavala-Camim 1996).  

Essa idéia sugere que os métodos de descrição da dieta, quando combinados, 

agregam mais informações (Chipps & Garvey in press) e consolidam as propriedades 

individuais desejáveis dos métodos (Amezaga-Herran,1988) 

A combinação dos métodos procura equilibrar a importância das categorias 

alimentares como, por exemplo, itens alimentares maiores ou/e mais volumoso ou/e mais 

pesados, que estão presentes em pequeno número, junto com itens diminutos que se 

apresentam em grande densidade onde um item alimentar de cinco gramas será equivalente 

a cinco itens alimentares de um grama (Zavala-Camim, 1996). A utilidade dos índices 

alimentares é discutida devido a várias limitações. Alguns autores (MacDonald & Green 

1983 apud Chipps & Garvey in press; Hansson 1998 apud Chipps & Garvey in press), 

comentam que esses índices oferecem pouca ou nenhuma informação adicional em 

comparação com os métodos individuais de descrição, podendo ser uma fonte de 

informações redundantes. Por outro lado, outros autores (Costés, 1997 apud Chipps & 

Garvey in press), discutem que os índices alimentares oferecem uma visão mais 

equilibrada das dietas de peixes porque eles agregam os métodos individuais de descrição 

da dieta sem afetar os valores individuais de cada método de descrição (por exemplo: 

método numérico, método gravimétrico e freqüência de ocorrência).  

No presente estudo foram aplicados, para todos os dados, aos métodos 

gravimétrico, numérico e freqüência de ocorrência e os índices alimentares (Dias et al., 

2001; Pinkas et al., 1971; Amundsen et al., 1996) e foi obtido uma grande variedade de 

resultados contrastando com o observado por MacDonald & Green (1983 apud Chipps & 

Garvey in press); Hansson (1998 apud Chipps & Garvey in press). Porém, o 

comportamento dos nossos resultados assemelha-se com os observados por Walsh & 

Fitzgerald (1984 apud Zavala-Camim, 1996). Esses autores também observaram resultados 

diferentes quando aplicaram os mesmos dados a diferentes métodos (método numérico, 

gravimétrico, porcentagem, média de peso de presas, freqüência de ocorrência e diferentes 

índices alimentares). Segundo os autores, as maiores diferenças em termos de resultado 

apresentaram-se conforme a maior amplitude de tamanho das presas. A semelhança 

observada no comportamento dos nossos resultados com o observado por Walsh & 

Fitzgerald (1984 apud Zavala-Camim 1996) talvez seja conseqüência das características do 
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conteúdo estomacal de A. coeruleus em apresentar uma enorme amplitude de tamanho de 

presas desde fragmentos possuindo medição em micrômetros a pedaços de macroalgas 

com alguns centímetros (2cm). 

Todos os índices alimentares utilizados apresentaram como variável de presença 

constante, a freqüência de ocorrência, diferenciando-se apenas pela presença ora do método 

numérico ora gravimétrico. 

Com exceção do índice de importância relativa de Pinkas et al. (1971), que possui 

em sua fórmula os três métodos, numérico, gravimétrico (alterado nesse trabalho em 

substituição ao método volumétrico) e a freqüência de ocorrência. O índice de Amundsen et 

al. (1996), também distingue-se dos demais índices utilizados no presente estudo, por possuir 

uma fórmula que gera uma ordenação de itens alimentares que não leva em conta todos os 

estômagos analisados do estudo mas apenas aqueles que contem o determinado item alimentar 

avaliado. 

Os índices alimentares e os métodos de descrição individuais utilizados teriam 

resultados semelhantes, como o observado por MacDonald & Green (1983 apud Chipps & 

Garvey, in press); Hansson (1998 apud Chipps & Garvey, in press) , se o conteúdo estomacal 

de A. coeruleus estudado apresentasse uma estreita amplitude de tamanho dentre os itens 

alimentares consumidos (fragmentos de macroalgas) que, por sua vez, poderiam possuir 

também uma estreita amplitude em peso, e quando aplicados os índices alimentares, gerariam 

resultados semelhantes entre os métodos e índices alimentares. 

No entanto, no presente estudo, a grande amplitude de tamanho e peso entre os itens 

alimentares consumidos (de micrômetros a centímetros) por A. coeruleus no Atol das Rocas 

gerou diversas ordenações de importância relativa de itens alimentares da dieta através dos 

métodos e índices aplicados. 

A busca do melhor índice para descrever a importância relativa da presa tem sido 

assunto de muita controvérsia a respeito de qual índice é o mais apropriado (Hyslop, 1980; 

Costés, 1997; Hansson 1998 apud Chipps & Garvey in press). 

Sem dúvida, muitas discussões se devem ao fato de que o índice de importância 

relativa de presas é específico para cada contexto de estudo e pode ser definido por uma 

grande variedade de maneiras (Chipps & Garvey in press). A escolha do índice é, desse 

modo, específica ao contexto do estudo e às características do predador, combinado com os 

objetivos e questionamentos do trabalho a ser desenvolvido. 
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Os índices alimentares que empregam em suas fórmulas os métodos de freqüência 

de ocorrência e composição em número e/ou peso de determinado item alimentar i num 

contexto de estômagos possuidores do determinado item i (Amundsen et al., 1996) ou 

freqüência de ocorrência e método gravimétrico (Dias et al., 2001) ou freqüência de 

ocorrência e método gravimétrico e percentual de composição numérica (IRI Índice de 

Importância Relativa de Pinkas et al. (1971), podem apresentar as vantagens e 

desvantagens decorrentes aos métodos utilizados.  

As características dos conteúdos estomacais aliados aos objetivos do estudo 

definem o método de descrição da dieta e, conseqüentemente, o índice alimentar a ser 

adotado, sendo que uma das finalidades é mostrar a importância relativa dos itens 

alimentares consumidos na dieta. Uma boa conduta é a definição correta dos objetivos de 

estudo (questionamentos da pesquisa). Em estudos de alimentação, o foco da atenção pode 

ser dirigida ao predador, ou a presa, ou por exemplo, como em estudos de ecologia trófica, 

onde o interesse está centrado no predador e na presa, os quais são igualmente importantes 

ao desenvolvimento do trabalho (Zavala-Camim 1996).  

No presente estudo a atenção foi focada na população de presas, no caso, quais 

eram os tipos de presas consumidas bem como avaliar o impacto potencial desse predador 

sobre as populações de presas. E para tal, utilizou-se dos predadores apenas como uma 

ferramenta de análise no estudo. 

Portanto para a eleição dos métodos de avaliação das categorias alimentares no 

processo de análise do conteúdo estomacal, visando a descrição da dieta, foi aconselhável 

o maior número e diversidade de técnicas possíveis. Visto que, os diversos valores obtidos 

através dos métodos se complementam, para gerar uma visão mais representativa da 

composição alimentar da dieta. Deste modo, utilizando-se conjuntamente os métodos de 

descrição, será possível amenizar ou evitar o erro que se introduziria com a utilização de 

apenas um método (Amezaga-Herran,1988). 

Dentre os índices alimentares aplicados no presente estudo, o IRI Índice de 

Importância Relativa de Pinkas et al. (1971) é o que conjuga os três métodos; isso inclui os 

métodos de freqüência de ocorrência, o método gravimétrico e o de percentual de 

composição numérica. Todos em conjunto se complementam, gerando uma visão geral e 

mais equilibrada dos componentes da dieta de A. coeruleus. De fato, esse foi o índice 

alimentar que foi utilizado nesse estudo, de modo a descrever e analisar a dieta de A. 
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coeruleus em junho de 2001 e março de 2002 na Reserva biológica do Atol das Rocas. 

Esta escolha teve como base as informações obtidas através da literatura, que aponta as 

características e hábitos referentes a alimentação de A. coeruleus. Desse modo, as 

características e peculiaridades do conteúdo estomacal (grande variação de tamanho entre 

os itens consumidos e um alto número de taxa consumidos), acoplados com os objetivos e 

questionamentos do atual estudo (macroalgas), conduziram na escolha de tal índice como o 

mais adequado. 

 

 

6.2. A dieta alimentar de Acanthurus coeruleus 
 

Muitos fatores interferem na seleção, busca e consumo de itens alimentares que compõem 

a dieta de peixes herbívoros. Não cabe aqui, analisá-los detalhadamente, já que não houve no 

corpo experimental direcionamento para todos esses fatores. No entanto, neste trabalho, 

alguns destes fatores foram comentados de acordo com a possibilidade oferecida pela 

metodologia empregada. Sendo é necessário ressaltar a complexidade que envolve esses 

inúmeros fatores.  

Como citado em Cárceres (2001), a dieta de peixes herbívoros é um assunto complexo de 

ser abordado devido a multiplicidade de fatores que influenciam os processos de busca, 

seleção e ingestão de itens alimentares. Ratificando essa dificuldade, as considerações 

apresentadas por inúmeros trabalhos focados na seletividade trófica em herbívoros são 

específicas as espécies estudadas e, como tal, permanecem como uma série de casos 

particulares aos quais emergem poucas generalizações (Cárceres 2001). Uma delas enfatiza 

que os peixes herbívoros tendem a forragear seletivamente itens alimentares que possuam um 

maior retorno líquido de energia (Horn et al., 1982; Edwards & Horn, 1983; Neighbors & 

Horn, 1991; Targett & Targett, 1990; Bernavides et al., 1994 b (apud Cárceres, (2001)). 

Além do balanço energético favorável, outros fatores estão presentes nos processos que 

compõem a dieta herbívora, como, por exemplo: as características morfológicas, fisiológicas e 

bioquímicas inerentes ao consumidor. Todas estas influenciam o tipo de alimento consumido 

(fatores intrínsecos) e as características morfológicas e bioquímicas das macroalgas frente aos 

requerimentos e a ação do consumidor (fatores extrínsecos) (Cárceres, op. cit.). Dentre os 

fatores extrínsecos, ressaltam-se ainda  a sazonalidade da disponibilidade das macroalgas, os 
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compostos secundários presentes nas macroalgas- defesas químicas- (Paul & Hay, 1986; 

Targett & Targett, 1990; Targett et al., 1986 apud Cárceres, 2001), dureza e rigidez de talos - 

defesa estrutural, morfológica e mineral - (Littler et al., 1983; Vadas, 1985; Paul & Hay, 1986 

apud Cárceres  2000), teor de matéria refratária a digestão (Blovsky, 1984; Dearing & Schall, 

1992 apud Cárceres  2000), conteúdo energético e nutritivo, abundância relativa de 

macroalgas, tanto absoluta como de alimentos de maior qualidade nutricional e energética 

(Horn, 1983; Horn & Neighborn, 1984; Cárceres  2001).  

Além da multiplicidade dos fatores extrínsecos, os fatores intrínsecos também atuam 

sobre os processos de busca e seleção de alimentos tais como; a identidade morfológica e 

fisiológica dos sistemas bucal e digestivo em acessar os nutrientes armazenados em 

macroalgas culminando numa diferenciação específica quanto às taxas de eficiência de 

assimilação de nutrientes de modo a suprir os requerimentos energéticos e nutritivos do 

consumidor (Cárceres, 2001). 

Os fatores intrínsecos e extrínsecos interagem e agem de modo sinérgico nos processos 

de seleção e composição da dieta. Entretanto, esses fatores podem sofrer variações anuais, 

sazonais e até mesmo flutuações diárias drásticas (fatores extrínsecos), afetando diretamente a 

taxa de retorno nutricional e energético que, por sua vez, altera a ordenação de preferências 

alimentares e conseqüentemente modificando marcadamente o padrão da dieta (Cárceres, 

2001).  

O conhecimento atual a respeito desses importantes fatores (intrínsecos e extrínsecos) é 

insuficiente e/ou são extremamente particulares as espécies estudadas. Deste modo, são 

exigidos atenção e cuidado quanto às abordagens a esses fatores devido a sua extrema 

complexidade e especificidade (Horn, 1989; Cárceres, 2001.). 

O presente estudo sobre a dieta de A. coeruleus no Atol das Rocas indica que as 

macroalgas vermelhas predominam na dieta em ambas as épocas de amostragem (inverno e 

verão). Esses dados assemelham-se com os estudos prévios sobre os hábitos alimentares de A. 

coeruleus (Randall, 1967; Duarte & Acero, 1988; Dias et al., 2001; Thighman et al., 2001) 

em que, a maior parcela de macroalgas consumidas pertenceu a classe das Rhodophyta.  

O consumo marcante de macroalgas como Digenea, Gelidium, Dictyota em junho de 

2001 e Gelidium, Gelidiella, Digenea em Março de 2002, podem estar correlacionados com a 

provável ausência dos compostos secundários tóxicos e outras defesas (morfológica, estrutural 

e mineral) que impediriam a herbivoria. Sendo mais importante, nesse caso, a digestibilidade, 
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o conteúdo energético e nutricional dessas macroalgas (Cárceres & Ojeda, 2000; Cárceres, 

2001). 

A digestibilidade diferencial de macroalgas está vinculada com a capacidade específica 

das espécies de peixes herbívoros em digerir o material algal e em suas taxas de eficiência de 

assimilação de nutrientes. Esta habilidade fisiológica e bioquímica de quebrar as ligações de 

polissacarídeos dos produtos estocados das macroalgas e assimilar os nutrientes é um dos 

mais importantes agentes influenciadores no processo de escolha e consumo de itens 

alimentares na dieta de peixes herbívoros (Horn et al., 1989). 

As Rhodophyta por sua vez, em termos de digestibilidade, possuem compostos de reserva 

amido florídeo (Bold & Wayne, 1988 apud Cárceres & Ojeda, 2000; Cárceres, 2001), os 

quais podem ser hidrolisados por enzimas presentes nos teleósteos. Além disso, os 

componentes extracelulares dessas macroalgas são formados por uma grande variedade de 

açúcares, algumas das quais possuem ligações tipo alfa, factível de serem hidrolisadas. Estas 

combinações de características podem fazer dos carboidratos das Rhodophyta mais 

suscetíveis a digestão do que Chlorophyta e Phaeophyta e possivelmente serem utilizados 

diretamente como fonte de energia (Cárceres, 2001).  

Em termos de qualidade nutricional em macroalgas, é reconhecido que as Rhodophyta 

são inferiores às Chlorophyta e Phaeophyta, sendo consideradas extremamente pobres 

(Montgomery & Gerking. 1980). Entretanto, Thighman et al., (2001) argumenta que tais 

macroalgas possam ter algum valor nutricional mais significativo na dieta de A. coeruleus. 

Sua hipótese se baseia em que as Rhodophyta possuam algum nutriente indeterminado que 

possa ser disponibilizado a A. coeruleus e que possa suprir seus requerimentos nutricionais. 

Tal fato, justificaria as altas taxas de consumo das mesmas pelo consumidor em questão. 

O grande consumo preferencial de Rhodophyta por A. coeruleus poderia ser também 

conseqüência da baixa qualidade nutricional dessas macroalgas (Montgomery & Gerking, 

1980), acoplada com a já reconhecida baixas taxas de assimilação de nutrientes apresentados 

por peixes herbívoros (Ogden & Lobel, 1981). Isto justificaria sua grande ingestão, de modo a 

suprir os requerimentos nutricionais e energéticos necessários para a manutenção dos 

processos biológicos vitais do consumidor; também sugerido por Cárceres (2001) em situação 

semelhante. 

Dentre as Rhodophyta consumidas por A. coeruleus no presente estudo, a macroalga 

Gelidium foi uma das mais importantes componentes da dieta em junho de 2001 e em Março 
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de 2002 corroborando com o estudo realizado por Duarte & Acero (1988). Esses autores 

analisaram quarenta exemplares adultos de A. coeruleus na região de Santa Marta –Caribe 

Colombiano– onde os mesmos consumiram predominantemente Gelidium (25,1%) sobre as 

demais macroalgas ingeridas. Randall (1967) em um estudo nas Ilhas Virgens, também 

menciona o registro de Gelidium na dieta de A. coeruleus. Porém as quantias consumidas pela 

espécie neste estudo não foram citadas, e a comparação direta com os nossos dados não foi 

possível. 

A macroalga Digenea foi outro importante componente da dieta de A. coeruleus em 

junho de 2001 e em Março de 2002. Até o momento, somente Lewis (1985), em um estudo a 

respeito da susceptibilidade de macroalgas a peixes herbívoros em recifes de Belize, havia 

registrado o consumo dessa macroalga por A. coeruleus. 

Gelidiella foi um importante item alimentar na dieta de A. coeruleus principalmente em 

Março de 2002. Gelidiella também compõe a dieta de A. coeruleus no litoral paraibano (Dias 

et al., 2001). No entanto, não há registros dessa macroalga como participante da dieta 

alimentar de A. coeruleus nos demais estudos sobre os hábitos alimentares desse consumidor 

(Lewis 1985; Randall 1967; Duarte & Acero 1988; Dias et al., 2001). Na literatura não há 

registros de qualquer defesa química, estrutural, morfológica ou mineral apresentada por tal 

macroalga, o que permite deduzir que o seu consumo por A. coeruleus deve-se ao conteúdo 

energético e/ou nutricional que ela apresenta. 

Dentre todos os itens alimentares consumidos por A. coeruleus no Atol das Rocas 

Digenea e Gelidiella, são as macroalgas que apresentaram maior complexidade morfológica e 

estrutural. No entanto, essa morfologia não deteve o consumo significativo por A. coeruleus, 

devido, em parte, à força de sua dentição e da estrutura das mandíbulas capazes de consumir 

essas macroalgas. 

Além da característica morfológica complexa apresentada por Digenea, Levring, Lopp & 

Schmid (1969) (apud Lewis, 1985) comentam que espécies do gênero Digenea, como, 

Digenea simplex possui defesas químicas como o metabólito secundário Amtihelmnithis que 

poderia ocasionar variações na susceptibilidade à herbivoria. A flutuação de susceptibilidade 

é reconhecida, através da literatura como defesas químicas, estruturais, morfológicas e 

minerais que possam sofrer variações dramáticas em resposta aos padrões de atividade dos 

herbívoros, ocasionando diferentes graus de susceptibilidade à herbivoria entre populações e 

até mesmo entre indivíduos de uma mesma população (Horn et. al., 1989). Entretanto, uma 
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vez que essa macroalga foi consumida, pode-se supor que as mesmas não apresentaram 

defesas ou, se apresentaram, não foram hábeis para inibir ou repelir a ação de A. coeruleus. 

Dictyota foi um outro componente presente na dieta de A. coeruleus no Atol das Rocas 

em junho de 2001 e em Março de 2002. Porém sua representatividade frente aos demais itens 

alimentares que compuseram a dieta foi reduzida. Nossos resultados assemelham-se aos 

resultados apresentados por Duarte & Acero (1988) e Dias et al., (2001) em que Dictyota 

também teve pequena participação na dieta de A. coeruleus. Randall (1967) menciona o 

registro de Dictyota na dieta de A. coeruleus mas, devido ao desconhecimento das quantias 

ingeridas pelo consumidor não foi possível a comparação com o presente trabalho. No 

entanto, apesar da proximidade com o trabalho de Duarte & Acero (1988), nossos resultados 

foram distintos do observado por Clavijo (1974) apud Duarte & Acero (1988) no qual 

Dictyota juntamente com Wurdermannia representaram 50% do total de macroalgas ingeridas 

na dieta de A. coeruleus. Essa flutuação na taxa de consumo de Dictyota pode estar vinculada 

à uma alteração na susceptibilidade dessa macroalga à ação de A. coeruleus. Essa flutuação de 

taxas de consumo de Dictyota entre os trabalhos (Duarte & Acero, 1988; Dias et al., 2001 e 

presente estudo e Clavijo, 1974 apud Duarte & Acero,1988) pode ser devido a presença ou a 

combinação de defesas em resposta à atuação dos herbívoros. A produção e os efeitos de 

defesas químicas, morfológicas, estruturais e minerais exibidas por macroalgas podem variar 

de modo drástico, temporalmente e espacialmente, influenciado pela atuação da atividade 

alimentar dos herbívoros (Horn, 1989; Hay, 1997). 

A ordem Dictyotales além da defesa estrutural e morfológica (rigidez ), é reconhecida por 

produzir Dictyol B, Dictyol B Acetato, Dictyol E, Dictyol A e Pachydictyol A. Todos esses 

compostos têm sido extensamente testados como defesas contra a herbivoria (Pereira et al., 

2000). Segundo os mesmos autores, Dictyota, em geral, produz metabólitos complementares 

que têm uma ampla atuação de defesas contra variedades de consumidores. A ingestão de 

grandes quantia de Dictyota por A. coeruleus (Clavijo, 1974 apud Duarte & Acero, 1988) 

indicam a habilidade em digerir tais macroalgas, bem como a capacidade bioquímica de 

hidrolisar as ligações betas em polímeros de monossacarídeos que normalmente são 

produzidos pelas Phaeophyta (Fange & Brove, 1979 apud Horn, 1989). No entanto, esses 

fatores, não somente determinam a seleção de um determinado item alimentar. As defesas e o 

valor nutritivo e energético, dentre outros, também influenciam no consumo dessas 

macroalgas.  
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Uma vez que Dictyota já foi ingerida em grandes quantidades por A. coeruleus e a 

literatura especializada identifica Dictyota como potencial possuidora de defesas químicas e, 

estruturais. No presente trabalho, Dictyota apresentou pequena participação na dieta, pode se 

supor que a mesma foi hábil em inibir ou repelir a ação de A. coeruleus no Atol das Rocas. Os 

meios de como essa inibição ocorreu é uma questão complexa de ser abordada, devido à 

extrema dificuldade em distinguir quais os fatores atuantes e seus respectivos efeitos 

individuais e sinérgicos à ação de A. coeruleus no Atol das Rocas. 

Segundo estudos prévios (Randall, 1967; Clavijo, 1974 apud Duarte & Acero, 1988; Dias 

et al., 2001), A. coeruleus exibe uma dieta diversificada em que foram identificados, no 

conjunto dos estudos, 86 itens alimentares distintos. Dentre esses táxons consumidos, algumas 

macroalgas foram citadas como importantes componentes da dieta de A. coeruleus. Duarte & 

Acero (1988), na região de Santa Marta, Caribe Colombiano, citam Gelidium (25,1%) e 

Hypnea (11,9%) como as mais abundantes macroalgas na dieta de A. coeruleus. Já Dias et al., 

(2001), em um estudo em recifes artificiais e naturais no litoral paraibano cita Hypnea 

musciformis como a mais importante macroalga na dieta A. coeruleus. Porém, Bryotamnium 

triquetrum, Osmundaria obtusilaba e Gracilaria sp. também tiveram importante participação 

da dieta de A. coeruleus em recifes artificiais e Caulerpa racemosa, Gracilaria cervicornis, 

Dictyopteris sp., Dictyota sp. em recifes naturais (Dias et al., 2001). Clavijo, 1974 apud 

Duarte & Acero, (1988), citam Dictyota e Wurdermannia representando 50% e Oscillatoria, 

Sphacelaria, Polysiphonia e Chaetomorpha como 21 % do total de macroalgas consumidas. 

Dentre os táxons citados como componentes importantes na dieta de A. coeruleus, 

Caulerpa, Gracilaria, Osmundaria, Wurdermannia, Oscillatoria, Sphacelaria, Polysiphonia e 

Chaetomorpha não foram consumidas ou tiveram pouca representatividade no contexto dos 

itens alimentares consumidos na dieta observada no presente trabalho. 

A indisponibilidade de acesso ao trabalho de Clavijo (1974) resultou numa inexatidão 

quanto à representabilidade de Wurdermannia, Oscillatoria, Sphacelaria, Polysiphonia e 

Chaetomorpha na dieta de A. coeruleus, o que impossibilitou uma comparação com o atual 

estudo. 

A ausência de Caulerpa, Gracilaria e Osmundaria na dieta de A. coeruleus no presente 

estudo pode ser entendido como conseqüência da combinação ou efeitos individuais dos 

fatores intrínsecos e extrínsecos tais como: potencial indisponibilidade de tais macroalgas no 

ambiente, presença de eficientes defesas contra a herbivoria, qualidade nutricional e 
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energética de tais macroalgas entre outras resultando na não incorporação de tais itens 

alimentares na dieta.  

Um dos possíveis fatores que influenciaram a ausência ou a pequena participação de 

Caulerpa, Gracilaria e Osmundaria na dieta de A coeruleus no presente estudo, é a potencial 

indisponibilidade de tais macroalgas na area de estudo. Villaça (dados não publicados), em 

um estudo sobre a distribuição populacional de macroalgas no Atol das Rocas não encontrou 

Gracilaria e Osmundaria  na área de estudo. No entanto, segundo o mesmo autor, Caulerpa é 

um gênero abundante em piscinas próximo à borda do recife e no fundo externo, adjacente ao 

recife. Além da disponibilidade de Caulerpa no ambiente , a susceptibilidade dessa macroalga 

ao consumo por A. coeruleus é um fator extremamente relevante ao entendimento de sua 

ausência ou pequena contribuição na dieta do consumidor em questão. 

A ausência ou a pequena participação de Caulerpa, na dieta de A coeruleus no Atol das 

Rocas pode estar vinculado com o grau de a susceptibilidade desse item alimentar ao 

consumidor em questão. Apesar de não ter sido conduzido nenhum experimento para testar a 

toxidade de Caulerpa é reconhecido que algumas espécies da família Caulerpaceae são 

capazes de produzir diversos metabólitos secundários (terpenoides) como por exemplo 

Caulerpina que tem efeito tóxico em peixes (Hay, 1991; Paul & Fenical, 1986; Dias et al., 

2001). Tal fato pode ser indicativo de ser um dos fatores responsáveis pela ausência ou 

pequena representação dessa macroalga na dieta de A. coeruleus no presente estudo. 

Alguns autores como Clavijo, (1974) apud Duarte & Acero (1988), em contraste, 

observaram que algumas macroalgas mais abundantes visualmente no ambiente de estudo 

como Bryopsis, Halimeda, Udotea, Penicillus, Colpomenia, Padina, Sargassum, Turbinaria, 

Laurencia e Amphiroa e Dias et al., (2001), Halimeda opuntia, Udotea flabellum, Penicellus 

carpipapus, Padina gymnospora, Sargassum sp., não foram ou foram consumidas em 

quantias extremamente baixas sugerindo possivelmente uma rejeição por parte de A. 

coeruleus. 

No entanto, do mesmo modo que Duarte & Acero (1988), o presente estudo contrasta 

com a hipótese de aversão por parte de A. coeruleus perante a algumas das macroalgas citadas 

acima. Os resultados apresentados por Duarte & Acero (1988), Dias et al. (2001), e o presente 

estudo mostram que algumas dessas macroalgas não somente ocorrem na dieta de A. 

coeruleus, como em quantidades relevantes. Segundo Duarte & Acero (1988), macroalgas 

como Laurencia ocorreu em 4,9%, Bryopsis (4,7%) e em menor proporção Amphiroa (0,7%) 
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e Sargassum (0,3%) do total de macroalgas ingeridas por A. coeruleus. Já Dias et al., (2001) 

mostram em seu trabalho a ocorrência em menor proporção Bryopsis pennata (IRI<0,001) em 

recifes naturais e artificiais . O presente estudo também obteve em seus resultados a presença 

de Bryopsis, Sargassum em junho de 2001 e Bryopsis em Março de 2002 e o registro de 

presença de Laurencia, Amphiroa na dieta de A. coeruleus. 

Randall (1967) também menciona o registro de Amphiroa e Halimeda e Earle, (1972) 

apud Dias et al., (2001) também cita Udotea e Sargassum como componente da dieta de A. 

coeruleus. No entanto, nenhum dos dois estudos cita as quantias ingeridas das respectivas 

macroalgas por A. coeruleus impossibilitando a comparação com nosso estudo. 

A repulsa ou o não consumo de itens alimentares abundantes no ambiente ou 

anteriormente mencionados na literatura como abundante na dieta de A. coeruleus., pode ser 

conseqüência dos efeitos individuais ou combinados dos fatores intrínsecos e extrínsecos que 

regem a busca, seleção e consumo de itens alimentares na dieta de peixes herbívoros. No 

presente estudo foi observada à seleção negativa de algumas macroalgas abundantes no 

ambiente de estudo (Villaça, dados não publicados), sugerindo uma possível inibição dessas 

macroalgas a ação herbívora de A. coeruleus. Essa seletividade negativa observada por parte 

de A. coeruleus pode ser resultado dos efeitos da multiplicidade dos fatores que regem o 

consumo de itens alimentares tais como defesas químicas, estruturais e minerais, conteúdos 

energéticos e nutricionais dos alimentos dentre outros. Como não foi conduzido nenhum 

experimento de modo avaliar os fatores que podem coordenar a seletividade alimentar de A. 

coeruleus (nem esse foi o objetivo do trabalho), não foi possível comentar os fatores que 

determinaram a ausência de tais macroalgas na dieta do mesmo.  

Assim, o presente estudo demonstrou que A. coeruleus tem uma dieta alimentar 

diversificada em que a maioria dos itens alimentares consumidos pertenceu à classe Rhodophyta. 

Dentre a classe Rhodophyta, o grupo de algas mais consumidos por Acanthurus coeruleus as espécies 

Gelidium e Digenea foram os itens alimentares mais abundantes na dieta alimentar tanto no inverno 

quanto no verão. O índice Schener’s indicou que a dieta alimentar de A. coeruleus no inverno e no 

verão foi similar em composição e proporção dos itens alimentares consumidos. 
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7.0. Conclusão 
 

 

 

• O planejamento metodológico considerado como adequado para descrever e 

avaliar a dieta de A. coeruleus, foi a utilização de três réplicas  de 5 ml de volume 

de alíquota de sub-amostra de conteúdo estomacal do consumidor em questão. 

 

• O índice alimentar considerado como adequado para descrever e avaliar a dieta 

de A. coeruleus, foi o IRI, Índice de Importância Relativa de Pinkas et al., 

(1971).  

 

• Acanthurus coeruleus tem uma dieta alimentar diversificada (27 táxons). 

 

 

• A maioria dos itens alimentares consumidos por Acanthurus coeruleus pertencem 

à classe Rhodophyta.  

 

• Dentre as espécies de Rhodophyta consumidas por Acanthurus coeruleus, as 

macroalgas Gelidium e Digenea foram as mais abundantes na dieta alimentar no 

inverno e no verão.  

 

 

• O índice Schoener’s indicou que a dieta alimentar de A. coeruleus no inverno e 

no verão foram similares em composição e proporção dos itens alimentares 

consumidos. 
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Rocas. 

Anexo 2. A composição específica (método numérico) dos itens alimentares consumidos da dieta contidos nas réplicas de sub-
amostra retiradas da cavidade estomacal do espécime de Acanthurus coeruleus em junho de 2001 e março de 2002. Os conteúdos 
estomacais estão codificados da seguinte maneira; o primeiro número corresponde ao número do indivíduo, a primeira letra 
corresponde ao número de réplica: “A” = primeira réplica “B” = segunda réplica, “C” = terceira réplica. O segundo número é 
correspondente ao período amostrado, “1” = junho de 2001 e  “2” =  março de 2002.A primeira coluna esta codificada da 
seguinte maneira, “IA” = item alimentar e “ni” =  item alimentar não identificado. Na base da tabela e na ultima coluna, estão 
dispostos os números que correspondem os valores totais encontrados de fragmentos de itens alimentares encontrados na dieta 
estudada. 
 
 
 
 
IA /sub-amostras 1A1 1B1 

 
1C1

 
 2A1 
 

2B1 2C1 3A1 3B1 3C1 4A1 4B1 4C1 5A1 5B1
 

5C1
Bryothamnion  0 0 0 0 0 0 36 39 26 31 46 34 0 0 0
Bryopsis   0    

    
    
    

 

    
    
    
    
    

 
 

0 0 0 0 2 12 12 14 123 36 110 0 0 1
Champia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Dictyopteris   0 0 0 0 0 0 37 41 58 46 23 36 0 0 0
Dictyota  0 1 0 0 0 0 20 0 0 158 48 155 0 1 0
Dictyotaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digenea  215 267 

 
112 

 
386

 
300 657 209 256 199 0 0 0 157 329

 
377

Gelidiella 0 0 0 9 3 10 0 5 1 3 3 2 0 0 0
Geliduim  5 0 0 21 35 54 10 21 12 400 156 469 8 7 9
Hypnea   0 0 0 0 0 0 118 117 68 99 78 126 0 0 0
Laurencia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sargassum  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valonia  0 0 0 7 6 1 2 5 6 12 0 22 0 2 0
ni 23 627 30 28 31 21 37 29 37 76 0 6 206
Total 243 118295 453 372 755 465 533 413 921 466 954 171 407345
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IA /sub-amostras 6A1     

  
  
   
   
   
   
 
  

   
   
   

  
  

      

    
    
    
    
    
    
   

    
    
    

 

6B1
 

6C1
 

 7A1 7B1 7C1 8A1 8B1 8C1 9A1 9B1 9C1 
 

10A1 10B1 10C1 Total 
Bryothamnion  0 0 0 0 0 0 9 9 11 0 0 0 0 0 0 241
Bryopsis   44 62 23

 
0 0 0 40 34 27 0 0 0 2 0 1 543

Champia 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Dictyopteris   3 0 3 0 0 0 38 40 22 0 0 0 1 0 0 348
Dictyota  0 4 1 0 0 0 26 19 10 0 0 0 0 0 0 443
Dictyotaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Degenea  221 190 92 434 240 409 4 5 14 531 529 95

 
317 400 369 7314

Gelidiella 32 7 29 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 109
Geliduim  1488 1206

 
 1041
 

83 16 69 260 270 160 278 202 41
 

1 14 5 6341
Hypnea   0 0 0 0 0 0 100 101 73 0 0 0 0 0 0 880
Laurencia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sargassum  0 0 0 0 0 0 10 12 9 0 0 0 0 0 0 31
Valonia  0 0 0 3 4 7 0 0 5 0 0 0 2 4 2 90
ni 177 10089 9 11 0 15 5 57 23 14 7 1 8 2 895
Total 1965

 
1558
 

 1289
 

529
 

271
 

485 507
 

497 389 833 745
 

143
 

324
 

426 379 17251
 
IA /sub-amostras 1A2 1B2 

 
1C2 

 
2A2

 
2B2 2C2 3A2 3B2 3C2 4A2 4B2 4C2 5A2 

 
5B2 5C2 

Bryothamnion  1 2 4 7 4 13 11 0 8 0 0 0 0 0 0
Bryopsis   24 4 33 9 8 5 7 2 0 5 3 17 13 10 0
Champia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dictyopteris   4 2 2 11 14 3 4 0 1 56 62 69 6 8 5
Dictyota  10 5 10 15 28 29 40 13 32 41 22 2 2 6 2
Dictyotaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Degenea  0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 4 1 0 0
Gelidiella 83 72 115 44 83 59 2 0 0 29 23 41 73 70 59
Geliduim  175 139 

 
126 

 
375

 
466 504 7 2 4 756 1165 839 1538

 
1800 2180

Hypnea   2 1 0 10 3 2 3 1 5 0 3 2 0 0 0
Laurencia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Sargassum  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valonia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ni 180 150140 54 100 50 37 10 30 70 120 200 420 120
Total 479 365 440 525 706 665 118 28 80 957 1401 1174 1641 1936 2366
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IA /sub-amostras 6A2 6B2 

 
6C2 

 
7A2 7B2 7C2 8A2 8B2 8C2 9A2 9B2 

 
9C2 

 
10A2 10B2 10C2 Total 

Bryothamnion  37 44 24 0 0 1 31 31 18 0 0 0 10 8 6 260
Bryopsis   4    

    
    
    
    
  
  
    
    
    
    
    

  
    

3 6 1 1 0 4 0 0 0 0 0 3 1 3 166
Champia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dictyopteris   0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 267
Dictyota  126 48 43 27 20 15 13 16 19 0 0 0 7 14 49 654
Dictyotaceae 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Degenea  145 28 18 16 42 23 146 170 217 630 410

 
 576
 

687 514 511 4148
Gelidiella 46 29 17 230 120 193 12 34 34 0 0 0 0 0 0 1468
Geliduim  174 132 109 958 1927 992 142 206 240 576 405 365 115 88 103 16608
Hypnea   70 55 23 5 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 14 205
Laurencia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Sargassum  0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Valonia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
ni 120 50 42080 400 250 350 250 320 40 308 0 0 38 3659
Total 722 393 323 1659 2513 1476 698 707 848 1249 823 972 826 629 730 27449
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Anexo 3- A composição específica (método gravimétrico) dos itens alimentares consumidos da dieta contidos nas réplicas de sub-amostra 
retiradas da cavidade estomacal do espécime de Acanthurus coeruleus em junho de 2001 e março de 2002. Os conteúdos estomacais estão 
codificados da seguinte maneira; o primeiro número corresponde ao número do indivíduo, a primeira letra corresponde ao número de réplica: 
“A” = primeira réplica “B” = segunda réplica, “C” = terceira réplica. O segundo número é correspondente ao período amostrado, “1” = junho de 
2001 e “2” = março de 2002. A primeira coluna esta codificada da seguinte maneira,“IA” = item alimentar, “mni” = matéria não identificada e 
“ni” = item alimentar não identificado. 
 
IA /sub-amostras 1A1            

 
 
 

 
 

 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
  

 

1B1
 

1C1 2A1 2B1 2C1 3A1 3B1 3C1 4A1 4B1 4C1 5A1 5B1 5C1
Bryothamnion  0 0 0 0 0 0 0,049 0,0442 0,035 0,045 0,038 0,041 0 0 0
Bryopsis  0 0 0 0 0 0,0657 0,063 0,0004 0,062

 
0,088 0,042 0,058 0 0 0

Champia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,066 0 0 0 0 0
Dictyopteris   0 0 0 0 0 0 0,052 0,0024 0,067 0,057 0,029 0,037 0 0 0
Dictyota  0 0,0123

 
0 0 0 0 0,076 0 0 0,22 0,05 0,215 0 0,03 0

Dictyotacea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digenea  0,1283 0,1556

 
0,0778 0,2439 0,109 0,32 0,199 0,1193 0,18 0 0 0 0,1 0,12 0,2

Gelidiella  0 0 0 0,0584 0,002 0,1634 0 0,0344 0,116 0,004 0,019 0,021 0 0 0
Geliduim  0,0159 0 0 0,0649 0,006 0,1117 0,07 0,1214 0,078 0,118 0,025 0,143 0,02 0,02 0
Hypnea    0 0 0 0 0 0 0,035

0
0,0151

0
 0,021

0 
0,041

0
0,034

0
0,052

0
0 0 0

Laurencia 
Sargassum  
Valonia  0 0 0 0,0047 0,004 0,0006 0,033 0,081 0,061 0,013 0 0,027 0 0,01 0
ni 0,0421 0,0185 0,0002 0,0514 0,102 0,0155 0,064 0,0826 0,035 0,103 0,1 0,06 0 0,07 0,1
mni 0,0369 0,0315 0,0237 0,0251 0,001 0,0541 0,012 0,0638 0,062 0,012 0,009 0,009 0,01 0,03 0
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IA /sub-amostras 6A1

 
            

       
       

         
        

           
  

            
            
        

    
 

6B1
 

6C1
 

7A1
 

7B1
 

7C1
 

8A1
 

 8B1 8C1 9A1
 

9B1
 

9C1
 

10A1
 

 10B1
 

10C1
 Bryothamnion  0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,036 0 0 0 0 0 0

Bryopsis  0,0582
 

 0,009
 

 0,021
 

 0 0 0 0,06 0,03
 

0,035
 

 0 0 0 0,004
 

0 0,004
 Champia  0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0

Dictyopteris   0,0392
 

 0 0,0122 0 0 0 0,08 0,07 0,054 0 0 0 0,051
 

0 0
Dictyota  0 0,068

 
 0,0169

 
 0 0 0 0,1

 
 0,11

 
0,004
 

 0 0 0 0 0 0
Dictyotacea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digenea  0,0405 0,046 0,0976 0,009 

 
0,0746

 
0,1317

 
0,07 0,1 0,027 0,066 0,079

 
0,0713

 
0,115

 
0,106

 
 0,144

 Gelidiella  0,0229 0,049 0,0444 0 0 0 0,09 0,03 0,017 0,001 0 0 0 0 0
Geliduim  0,1316 

 
0,083 

 
0,1009 

 
0,068 

 
0,0481

 
0,0268

 
0,17 0,13 0,054 0,003

 
0,04 

 
0,0097

 
0,006

 
0,036 

 
0,067

 Hypnea    0 0 0 0 0 0 0,05
 

 0,1
 

 0,057
 

 0 0 0 0 0 0
Laurencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sargassum  0 0 0 0 0 0 0,06

 
 0,08

 
0,038 0 0 0 0 0 0

Valonia  0 0 0 0,003 0,0035 0,07 0 0 0,037 0 0 0 0,021 0,04 0,02
ni 0,015 0,004 0,0605 0,033 0,0095 0,0885 0,11 0,0590,1

  
0,002 0,002 0,0004 0,052 0,068 0,047

mni 0,013 0,017 0,0094 0,006 0,0073 0,0068 0 0 0,008 0,005 0,005 0,0028 0,007 0,005 0,003
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Continuação Anexo 3 
 
 
IA /sub-amostras 1A2            

0 0 0

 
  

 

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  
 

 
            

  
 

 
  

 
   
  

  
 

1B2
 

1C2 2A2 2B2 2C2 3A2 3B2 3C2
 

4A2 4B2 4C2 5A2 5B2 5C2
Bryothamnion  0,0223 0,0396 0,0208 0,0197 0,0334 0,0395 0,02 0 0,003

 
0 0 0 0 0 0

Bryopsis  0,0322 0,0229
0 

0,0417
0

0,066
0

0,0376
0

0,0232
0

0,031
0

0,031
0

0 0,002
0

0,024
0

0,059
0

0,01
0

0,11
0

0
Champia  
Dictyopteris   0,02 0,0205 0,0746 0,0218 0,0427 0,0085 0,003 0 0,104 0,041 0,061 0,074 0,02 0,02 0
Dictyota  0,0187 0,0286

 
0,033 0,0489 0,028 0,0488 0,028 0,0281 0,002 0,048 0,052 0,012 0,05 0,02 0

Dictyotacea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digenea  0 0 0 0 0 0 0,062 0 0 0 0,036 0,05 0,02 0 0
Gelidiella  0,0888 0,0888 0,1377 0,0872 0,0946 0,0392 0,083 0 0 0,072 0,065 0,077 0,11 0,03 0,1
Geliduim  0,0649 0,0888 0,0339 0,0506 0,0909 0,1 0,017 0,0093 1E-04 0,072 0,109 0,086 0,1 0,07 0,1
Hypnea    0,0246 0,0223

0 
0 0,0301
0

0,0001
0

0,0177
0

0,025
0

0,0224 
0

7E-04
0 

0 0,024
0

0,02
0

0 0 0
Laurencia 
Sargassum  
Valonia  
ni 0,0779 0,1639 0,091 0,0814 0,1143 0,0755 0,082 0,0005 0,011 0,043 0,091 0,076 0,06 0,04 0,1
mni 0,0103 0,096 0,0299

 
0,0972 0,0152 0,0701 0,026 0,0452 0,069 0,079

 
0,083 0,133 0,07 0,07 0

IA /sub-amostras 6A2 6B2
 

6C2
 

7A2 7B2 7C2 8A2 8B2 8C2 9A2
 

9B2 9C2 10A2 10B2 10C2
Bryothamnion  0,062 0,063

 
0,0414 0 0 0,009 0,06 0,04 0,038 0 0 0 0,042 0,048 0,003

Bryopsis  0,0382 0,02
 

0,0271
 

0,004 0,0075 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,027 0,033
Champia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dictyopteris   0 0,035 0,0273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0,031 0,028
Dictyota  0,0276 0,048 

 
0,0475 0,029 0,052 0,0153 0,03 0,03 0,018 0 0 0 0,04 0,049 0,077

Dictyotacea 0 0 0,0002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digenea  0,0436 0,035 0,0191 0,017 0,051 0,0303 0,05 0 0,032 0,184

 
0,041 0,096 0 0 0

Gelidiella  0,034 0,045 0,0369 0,122 0,0606 0,1228 0,05 0,06 0,08 0 0 0 0,177 0,247 0,149
Geliduim  0,057 0,071 0,0826 0,1 0,1474 0,072 0,04 0,06 0,057 0,071

 
0,052 0,039 0 0 0

Hypnea    0,0457 0,041 
 

0,0352
 

0,018 0,0132 0,0275 0 0 0 0 0 0,02 0,048 0,031 0,046
Laurencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sargassum  0 0 0 0,006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02
Valonia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,004 0 0 0 0 0
ni 0,1573 0,00360,061 0,019 0,1196 0,0591 0,04 0,1 0,082 0,022 0,005 0,151 0,052 0,945 0,532
mni 0,0111  0,05120,014 0,038 0,031 0,0194 0,04 0,03 0,084 0,042 0,056 0,079 0,098 0,085 0,011
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Anexo 4. A composição específica (método numérico) dos itens alimentares consumidos da dieta contidos nos diferentes 
volumes de alíquotas retiradas da cavidade estomacal do espécime de Acanthurus coeruleus indivíduo número 8, junho de 2001 
(J8). Os conteúdos estomacais estão codificados da seguinte maneira; a primeira letra corresponde ao volume das alíquotas, “A” 
= 1 ml, “B” = 3 ml, “C”= 5 ml, ”D” =10 ml, a segunda letra corresponde ao número de réplicas da sub-amostra: “A” = primeira 
réplica “B” = segunda réplica, “C” = terceira réplica. A terceira letra é relativa ao período amostrado, “A” = junho de 2001. A 
primeira coluna esta codificada da seguinte maneira, “IA” = item alimentar. Na base da tabela e na ultima coluna, estão dispostos 
os números que correspondem os valores totais encontrados de fragmentos de itens alimentares encontrados na dieta estudada. 
 

Acanthurus coeruleus J8  
 

  
IA/ Alíquota AAA ABA ACA BAA BBA BCA  CAA  CBA  CCA DAA DBA Total 
Alga filamentosa   0 3 0 0 6 0 1 1 0 0 0 11
Bryothamnion 0 3 1 7 0 2 9 9 11 18 20 80

 
0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0

 
 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 

0 0 0 1 0 2 1 2 1 3 3 3
 
 
 

0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 7
27  

Bryopsis  17 9 5 12 6 12 40 34 27 72 61 295
Champia  1
Dictyopteris   0 3 0 7 1 10 38 40 22 147 62 330
Dictyota  0 3 0 1 4 2 26 19 10 45 29 139
Dictyotaceae 
Digenea 0 5 1 0 1 2 4 5 14 9 19 60
Gelidiella  1
Gelidium  11 20 4 52 13 50 260 270 160 560 430 1830
Hypnea    16 13 15 12 23 19 100 101 73 211 174 757
Sargassum  0 2 3 2 0 10 12 9 22 21 81
Valonia   
Total 44 61 95 58 99 493 493 332 1093 819 3614
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