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Resumo: A herbivoria é uma interação consumidor-recurso comum e importante na 

estruturação das comunidades, pois afeta a dinâmica das cadeias tróficas e o fluxo 

de energia. Portanto, nos recifes de corais os peixes herbívoros têm papeis 

relevantes na estruturação e manutenção das comunidades recifais devido ao 

forrageamento. Contudo, além de algas, muitos peixes herbívoros também ingerem 

organismos planctônicos e detritos associados à matriz algal. Visando contribuir à 

compreensão do papel funcional dos peixes herbívoros da família Acanthuridae em 

Abrolhos, através de uma abordagem ecomorfológica e evolutiva, analisamos as 

morfologias relacionadas à herbivoria das três espécies simpátricas comuns e 

abundantes: Acanthurus bahianus, A. chirurgus e A. coeruleus, que se alimentam 

através da poda ou raspagem de macroalgas, para responder as seguintes 

perguntas: (1) quais as diferenças encontradas nas morfologias e pesos das 

estruturas bucais e tubos digestórios dessas três espécies? (2) tais diferenças 

refletem diferenças ecológicas com relação ao uso de recursos alimentares e/ou 

proporção/tipos de itens ingeridos? Para tal realizamos medidas de 14-16 

exemplares frescos para cada espécie e extraímos e pesamos as estruturas ósseas 

bucais de quatro exemplares adultos de cada espécie. Posteriormente removemos e 

analisamos os respectivos conteúdos estomacais e comparamos os resultados com 

dados da literatura, também considerando filogenias. As três espécies diferem 

morfologicamente e tais diferenças refletem diferenças nas composições das dietas. 

Apesar de os peixes cirurgiões serem geralmente classificados como herbívoros, os 

conteúdos estomacais sugerem que A. chirurgus e A. bahianus seriam melhores 

classificadas como onívoras-detritívoras, a depender da disponibilidade dos itens no 

ambiente, tendo ambas apresentado notáveis quantidades de salpas e esponjas em 

seus estômagos. 

 

Palavras-chave: morfologia funcional, maxilas, peixes-cirurgiões, alimentação, 

dieta. 
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Abstract: Herbivory is a common consumer-resource interaction important for 

communities structuring as it affects the dynamics of the food chains and the energy 

flow. Therefore, herbivorous fish have key roles in structuring and maintaining coral 

reef communities due to foraging. However, in addition to algae, many herbivorous 

fish also ingest planktonic organisms and detritus associated with the algal matrix. 

Aiming to contribute to the understanding of the functional role of the herbivorous fish 

of the Acanthuridae family in Abrolhos reef, through an ecomorphological and 

evolutionary approach, we analyzed the morphologies related to feeding of three 

common and abundant sympatric species: Acanthurus bahianus, A. chirurgus and A. 

coeruleus, which feed by scraping or browsing macroalgae, to answer the following 

questions: (1) what are the differences in the morphologies and weights of jaw 

structures and digestive tubes of these three species? (2) do such differences reflect 

ecological differences in relation to food resources use and/or proportion/types of 

ingested items? So, we performed measurements in 14-16 fresh specimens for each 

species and extracted the jaw structures, that were weighed, of four adult specimens 

of each species. Subsequently we removed and analyzed the respective stomach 

contents and compared our results with data from the literature, also considering 

available phylogenies. The three species differ morphologically and such differences 

reflect differences in diet compositions. Although surgeonfishes are generally 

classified as herbivores, stomach contents suggest that A. chirurgus and A. bahianus 

would be better classified as omnivores-detritivorous, depending on the availability of 

the items in the environment, as both of them had remarkable amounts of salps and 

sponges in their stomachs. 

 

Key words: functional morphology, jaws, surgeonfishes, feeding, diet. 
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1. Introdução 

 A herbivoria é uma interação consumidor-recurso comum e importante na 

estruturação das comunidades, pois afeta a dinâmica das cadeias tróficas e o fluxo 

de energia (Cyr e Pace 1993; Shurin et al. 2002; Begon et al. 2007). Nos recifes de 

corais a herbivoria também está presente e atua intensamente (Hay 1991). Os 

peixes herbívoros são considerados componentes ecológicos importantes nas 

comunidades recifais, por possuírem grande representatividade na biomassa total da 

ictiofauna, já que têm acesso direto na produção primária (Horn 1989; Bellwood 

2003; Ferreira e Gonçalves 2006). Além disso, os peixes herbívoros também 

interferem na distribuição, abundância e biomassa das algas através do 

forrageamento, tendo papeis relevantes na estruturação e manutenção das 

comunidades recifais coralíneas (Hay 1991; Bellwood 2003; Cordeiro et al. 2016). 

Por desempenharem papeis ecológicos-chave nos sistemas coralíneos são 

denominados “Grupos Funcionais Críticos” (ou “GFCs”; Goldman e Tabolt 1976; 

Brock 1979; Francini-Filho et al. 2010). 

 Diversos estudos classificam os peixes herbívoros considerando o 

mecanismo alimentar e a ingestão de material inorgânico. Os grupos mais comuns 

são os podadores (i.e. do inglês “browser”) e os raspadores/pastadores (i.e. do 

inglês “scraper”) (Hiatt & Strasburg 1960; Jones 1968; Ferreira e Gonçalves 2006; 

Adam et al. 2015). Os raspadores/pastadores ingerem uma grande quantidade de 

substrato inorgânico durante a raspagem ou sucção do alimento (Jones 1968; 

Ogden e Lobel 1978). Já os podadores raramente ingerem o material inorgânico 

durante a poda das algas (Jones 1968). Contudo, além de algas, muitos peixes 

herbívoros também ingerem organismos planctônicos e detritos associados à matriz 

algal epilítica (Crossman et al. 2001; Wilson, 2002). Os detritos chegam a 

corresponder entre 10% a 78% de toda a matéria presente na matriz algal (Wilson et 

al., 2003), podendo apresentar alto valor nutricional, já que são ricos em matéria 

orgânica morta, matéria inorgânica, meiofauna associada, microorganismos e 

biofilme (Crossman et al., 2001; Wilson, 2002, Wilson et al., 2003). Muitos peixes 

que forrageiam sobre a matriz algal seriam melhores classificados como detritívoros, 

uma vez que grandes proporções de detritos foram encontradas nos conteúdos 

estomacais examinados (ver Randall 1967; Wilson et al., 2003; Ferreira e Gonçalves 
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2006; Francini-Filho et al. 2010, Mendes et al. 2019). Tais peixes ganham 

importância na trofodinâmica dos sistemas recifais devido à transferência de energia 

da matriz algal para os consumidores secundários, através da ingestão e 

assimilação de detritos (Wilson et al., 2003).  

 Nos aspectos funcionais da herbivoria os peixes podem apresentar 

comportamentos, morfologias e, consequentemente, funções diversificadas. A 

ecomorfologia é um ramo da ecologia que estuda o complexo forma-função dos 

organismos (Karr e James 1975; Wainwright 1991, 1994). O uso potencial de 

recursos depende da morfologia, e as variações na morfologia levam à diferenças 

funcionais e de desempenho e, consequentemente, diferenças no modo com que 

se usa os recursos (Motta et al., 1995b). Neste contexto, diferentes morfologias 

podem indicar divergências histórico-evolutivas e ecológicas, especialmente em 

espécies simpátricas e congenéricas (i.e. que convivem e compartilham ancestral 

comum próximo; Van Der Klaauw 1948; Winemiller 1991; Winemiller et al. 1995). 

Desta forma, a análise comparativa de caracteres morfológicos contribui para o 

entendimento das diferenças ecológicas e funcionais dos peixes. Por exemplo, 

dentes com denticulações são comuns em peixes rapadores e podadores; o 

comprimento relativo do intestino é mais curto em carnívoros e mais longo em 

herbívoros (Chao e Musick 1977); o tamanho da boca pode influenciar no tamanho 

ou quantidade dos itens ingeridos, com bocas maiores permitindo a captura de itens 

ou volumes maiores (Norton, 1991), entre outras.  

 As espécies herbívoras de peixes-cirurgiões do gênero Acanthurus 

(Acanthuridae), Acanthurus bahianus, A. chirurgus e A. coeruleus, são simpátricas, 

têm ampla distribuição pela costa brasileira, sendo comuns e abundantes (Menezes 

et al. 2003; Francini-Filho et al. 2010). Acanthurus coeruleus compartilha um 

ancestral comum mais antigo do que o ancestral comum entre A. chirurgus e A. 

bahianus, com estas duas espécies apresentando maiores semelhanças também 

devido à maior proximidade filogenética (Sorenson et al. 2013, Friedman et al. 2016; 

Fig. 1). Estas três espécies se alimentam por meio da poda ou raspagem de 

macroalgas e da matriz de algas epilíticas (Ferreira e Gonçalves, 2006; Francini-

Filho et al. 2010; Fig. 2). 
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Figura 1. Filogenia dos peixes-cirurgiões (Acanthuridae) representando as relações de 
parentesco entre as três espécies de Acanthurus (Acanthurus coeruleus, A. chirurgus e A. 
bahianus) aqui estudadas (modificado de Friedman et al. 2016). 

 

 

Figura 2. Três espécies de peixes-cirurgiões do gênero Acanthurus mais comuns e 
abundantes na costa brasileira (cerca de 20-30 cm de comprimento total cada): A: 
Acanthurus coeruleus; B: A. chirurgus; C: A. bahianus. Fotos: Banco de imagens da Rede 
Abrolhos (www.abrolhos.org). 

http://www.abrolhos.org/
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 Nos recifes de Abrolhos já se nota a redução da biomassa de espécies-chave, 

como peixes herbívoros e predadores de topo, em função direta das ações 

humanas, principalmente nos recifes costeiros abertos à pesca e sujeitos à maior 

influência continental (ver Francini-Filho et al. 2013; Oliveira, 2013). Adicionalmente, 

a cobertura de matriz algal epilítica tem aumentado significativamente e 

continuamente na última década devido à diminuição da pressão de herbivoria em 

consequência da sobrepesca e maiores taxas de sedimentação nas zonas costeiras, 

que podem reduzir a interferência da atividade de forrageio dos peixes herbívoros 

(Francini-Filho et al. 2008, 2013; Bruce et al. 2012; Yukimitsu et al. 2019 em 

preparação).  

 Sendo assim, com este estudo pretendemos contribuir para o entendimento 

do papel funcional e das diferenças morfológicas e alimentares relacionadas à 

herbivoria nas três espécies de peixes-cirurgiões do gênero Acanthurus de Abrolhos, 

visando responder as seguintes perguntas: (1) quais as diferenças encontradas nas 

morfologias e pesos das estruturas bucais e tubos digestórios dessas três espécies? 

(2) tais diferenças refletem diferenças ecológicas com relação ao uso de recursos 

alimentares e/ou proporção/tipos de itens ingeridos? 

 

2. Objetivo Geral 

 Contribuir para a compreensão do papel ecológico funcional dos peixes-

cirurgiões Acanthurus de Abrolhos por meio de uma abordagem ecomorfológica 

comparativa no contexto da herbivoria. 

 

2.1. Objetivos Específicos 

2.1.1. Comparar a forma das cabeças, dentições, dimensões da boca e peso dos 

ossos relacionados à alimentação por meio de uma abordagem 

ecomorfológica e evolutiva (esta última valendo-se de filogenias publicadas 

disponíveis; e.g. Bernal e Rocha 2011; Sorenson et al. 2013; Friedman et al. 

2016). 
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2.1.2. Comparar os tubos digestórios e as proporções dos respectivos conteúdos 

estomacais. 

3. Metodologia 

3.1. Área de estudo 

 O Banco dos Abrolhos (16°40’-19°40’S; 39°10’-37°20’W) corresponde a um 

alargamento da plataforma continental com uma área aproximada de 46.000 km2. 

Devido ao seu alto grau de endemismo e de suas especificidades, criou-se o Parque 

Nacional Marinho dos Abrolhos em 1983, com o intuito de promover a proteção 

contra atividades pesqueiras em três localidades: Timbebas, Arquipélago e Parcel 

do Abrolhos; região classificada pelo Ministério do Meio Ambiente como “Área de 

Extrema Importância Biológica” (MMA, 2002; Fig. 3). Suas principais formações 

recifais são os chamados “chapeirões” (i.e. pináculos verticais com formas 

semelhantes a cogumelos), com alturas entre 5 a 25 m e larguras entre 20 a 300 m 

em seus topos (Francini-Filho et al. 2008; Fig. 4). 

 

Figura 3. Mapa da localização dos ambientes recifais dos Abrolhos na América do Sul 
(Oceano Atlântico, Nordeste do Brasil), com destaque para o Parque Nacional Marinho dos 
Abrolhos dentro dos polígonos (modificado de Leão, 2002). 
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3.2. Coleta e fixação dos exemplares 

 Coletamos os peixes com arbalete e mergulho autônomo SCUBA, 

aleatoriamente ao longo do Banco dos Abrolhos, durante o período matutino, às 10h, 

e vespertino, às 15h, horário em que estes organismos estão em atividade alimentar, 

e somente após a visualização da ingestão de itens alimentares, garantindo que 

todos os exemplares abatidos continham conteúdos estomacais. Utilizamos 14 

exemplares de Acanthurus coeruleus e 16 exemplares de cada espécie A. chirurgus 

e A. bahianus, quantidade suficiente para os objetivos deste estudo referentes às 

comparações propostas (i.e. ecomorfologia e proporções dos conteúdos 

estomacais), evitando assim sacrifícios desnecessários (Ebner et al. 2009). Os 

peixes alvejados preservando-se os tubos digestórios intactos foram sacrificados 

imediatamente, ainda durante mergulho, através de perfuração craniana para 

interrupção do sofrimento e, logo após os mergulhos, fixados com formalina 10%. 

Realizamos todas as capturas nos trabalhos de campo de 2016 (verão, primeira 

quinzena de março) e 2017 (verão, primeira quinzena de março e primavera, 

segunda quinzena de outubro). 

  

3.3. Ecomorfologia  

 Os exemplares capturados foram utilizados para comparações 

ecomorfológicas da cabeça, boca e tubos digestórios. Discutimos estas 

Figura 4. Ilustração da forma de crescimento cogumelar dos chapeirões em vista lateral 
(modificado de Leão et al., 2003). 
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comparações considerando as informações na literatura, além das hipóteses de 

relações filogenéticas disponíveis, para a compreensão do papel funcional desses 

Acanthuridae (e.g., Ferreira e Gonçalves 2006; Francini-Filho et al. 2010; Bernal e 

Rocha 2011; Sorenson et al. 2013). Obtivemos os atributos ecomorfológicos (ver 

Bellwood e Choat 1990; Winemiller 1991; Motta et al. 1995; Gibran 2007, 2010) a 

partir de medidas realizadas nos peixes frescos recém capturados, antes da fixação, 

com o auxílio de paquímetro (precisão de 0,1mm), a fim de preservar seus aspectos 

naturais (Tabela I).  

Tabela I. Siglas e medidas, com suas respectivas unidades de medida, formando o conjunto 
de medidas ecomorfológicas obtidas e as siglas das três espécies estudadas. 

  Medidas ecomorfológicas  

 
CC  comprimento da cabeça (mm) 

 

 
AC altura da cabeça (mm) 

 

 
LC largura da cabeça (mm) 

 

 
LCO largura da cabeça entre os olhos (mm) 

 

 
LB largura interna da boca(mm) 

 

 
AB altura interna da boca (mm) 

  CTD comprimento total do tubo digestório (mm)   

 PM peso da pré-maxila (mg)  

 MAX peso da maxila (mg)  

 DEN peso do dentário (mg)  

 ART peso do articular (mg)  

 OP peso do opérculo (mg)  
        

  Espécies  

 
ACABAH Acanthurus bahianus 

 
 

ACACHI Acanthurus chirurgus 

 
 

ACACOE Acanthurus coeruleus 

 
   

  

 

 Os dados morfométricos e osteológicos apresentam uma variabilidade natural 

devido ao crescimento alométrico dos organismos (i.e., variação ontogenética cujas 

proporções podem não ser mantidas com o crescimento; Gould 1966). Porém, 

através de métodos matemáticos pode-se eliminar este efeito da alometria. Desta 

forma, utilizamos uma técnica de normalização dos dados, derivada de equações de 

crescimento alométrico, eliminando a influência do crescimento diferencial e 

variações de tamanho entre as espécies e indivíduos, de modo que haja um ajuste 
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na forma de cada indivíduo para o mesmo tamanho/escala (cf. Lleonart et al. 2000), 

segundo a equação 𝑌𝑖
∗ = 𝑌𝑖 [

𝑋𝑜

𝑋𝑖
]

𝑏

, na qual 𝑌𝑖
∗ é o valor teórico do 𝑌 que um indivíduo 

𝑖 alcançaria quando  𝑋 = 𝑋𝑜, onde 𝑋𝑖 é o comprimento total medido, 𝑋𝑜 é a média 

dos tamanhos dos indivíduos, 𝑌𝑖 é o valor das outras medidas obtidas, e 𝑏 é uma 

constante, obtida através da equação resultante dos dados obtidos em cada uma 

das variáveis, para cada uma das medidas, em cada uma das espécies (ver Lleonart 

et al. 2000).  

 As análises osteológicas incluem descrições baseadas em Purcell e Bellwood 

(1993) ilustradas por fotografias e análises dos pesos dos ossos maxilares, ossos 

adjacentes e articulações ósseas relacionadas, extraídos por cozimento e dissecção 

(cf. Bellwood e Choat 1990). Utilizamos quatro exemplares adultos para as espécies 

Acanthurus bahianus e A. chirurgus e três para A. coeruleus, para a comparação 

osteológica, devido à dificuldade na extração dos ossos. O peso das estruturas 

também foi normalizado pelo mesmo método descrito acima (cf. Lleonart et al.  

2000). No momento das medidas dos dados morfométricos registramos também o 

comprimento total de cada peixe, para a normalização dos dados.  

 Para verificarmos quais as variáveis mais importantes na diferenciação dos 

grupos ecomorfológicos, bem como o grau de similaridade morfológica 

interespecífica, utilizamos estatística multivariada (Gauch 1982; Ludwig e Reynolds 

1988, Legendre e Legendre 1998, Gotelli e Ellison 2011). A fim de obtermos as 

variáveis respostas que melhor definam as espécies realizamos a análise de função 

discriminante linear (ADL), uma classificação na qual se parte de determinadas 

espécies e suas respectivas medidas corpóreas como variáveis respostas, de modo 

que seja feita uma combinação linear das variáveis, maximizando assim as chances 

de acerto quando se atribui um dado exemplar à espécie (os grupos de indivíduos 

de cada espécie foram definidos a priori), com uma maior probabilidade de acerto 

quando os grupos são bastante distintos, apresentando o percentual de acerto 

segundo a função discriminante (Quinn e Keough 2002). Para testarmos se a 

morfologia difere entre os grupos, realizamos uma análise multivariada de variância 

permutacional não paramétrica (PERMANOVA; Gotelli e Ellison 2011). Para 

verificarmos quais variáveis contribuíram para as diferenças encontradas entre as 

espécies, par-a-par, realizamos um teste de similaridade de porcentagem (SIMPER). 
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 Para a comparação osteológica, realizamos uma análise de componentes 

principais (ACP) juntamente com a PERMANOVA, devido ao pequeno tamanho 

amostral. Adicionalmente, realizamos uma análise de variância (ANOVA um fator) 

para cada um dos atributos e seus respectivos testes Tukey, a posteriori, quando p < 

0,05.  

 No contexto da herbivoria, também realizamos a descrição e a comparação 

dos tamanhos relativos dos respectivos tubos digestórios através de análise de 

variância (cf. Knöppel 1970). As varáveis foram log transformadas para aproximar os 

dados de uma distribuição normal e reduzir a heterocedasticidade.   

3.4. Dieta 

 Para a análise da dieta removemos os tubos digestórios dos mesmos 

exemplares capturados e utilizados para as comparações ecomorfológicas. Cada 

exemplar teve seu conteúdo estomacal individualizado e triado sob 

estereomicroscópio para separação de algas, fauna e detritos, e então foram 

calculadas as frequências de ocorrência dos grupos taxonômicos dentro da fauna, 

bem como as composições percentuais das categorias de itens ingeridos por cada 

espécie de peixe-cirurgião (cf. Hynes 1950; Bowen 1992). A relevância da 

quantificação dos detritos é destacada em vários trabalhos e está relacionada ao 

hábito alimentar das espécies (Hiatt e Strasburg 1960; Jones 1968; Ferreira e 

Gonçalves 2006).  

 Para verificarmos se a morfologia influencia a composição da dieta, 

realizamos uma análise de correspondência canônica (ACC) entre a matriz de dados 

morfométricos e a matriz de dados da dieta. Para testar se houve diferença na 

composição da dieta de cada espécie devido à morfologia realizamos uma análise 

de variância por permutação.  

 Todas as análises foram realizadas no programa R (R Core Team 2019, 

versão 3.5.3). 
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4. Resultados  

4.1. Descrição osteológica  

 Nas três espécies a boca se fecha com a pré-maxila à frente do dentário. A 

pré-maxila de Acanthurus coeruleus apresenta um longo processo ascendente, 

diferentemente das demais espécies em que tal processo é mais curto, porém mais 

arredondado em A. bahianus e mais pontiagudo em A. chirurgus e A. coeruleus (Fig. 

5). O processo alveolar arredondado é mais semelhante entre A. bahianus e A. 

chirurgus (mais achatado em A. coeruleus; Fig. 5). Acanthurus coeruleus também 

apresenta outro processo acima do processo alveolar, ausente nas demais espécies 

(Fig. 5). A maxila de A. coeruleus apresenta um côndilo pré-maxilar alongado (curto 

nas outras duas espécies) e um côndilo craniano achatado (maior e menos achatado 

em A. bahianus e A. chirurgus; Fig. 5). Tanto em A. bahianus quanto em A. 

chirurgus, o braço maxilar é mais curto e mais encurvado, e o ponto de inserção da 

mandíbula é menor (Fig. 5). No braço maxilar de A. coeruleus a fossa de inserção da 

mandíbula é mais evidente (Fig. 5). O dentário apresenta tamanhos semelhantes ao 

da pré-maxila e A. coeruleus apresenta um longo e largo processo ventral (curto e 

mais delgado em A. bahianus e A. chirurgus), um processo ascendente e um flange 

lateral maiores comparados às demais espécies (Fig. 5). O articular de A. coeruleus 

apresenta um longo processo ascendente (curto e mais semelhante em A. bahianus 

e A. chirurgus), uma fossa articulatória maior e um processo descendente maior e 

mais arredondado (menores e pontiagudos nas demais espécies; Fig. 5). Os dentes 

das três espécies são longos, espatulados, incisiformes com denticulações nas 

margens (Fig. 6).  
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Figura 5. Vista lateral dos ossos maxilares do lado esquerdo de Acanthurus bahianus, A. 
chirurgus e A. coeruleus. Legenda: p.asc: processo ascendente, p.alv: processo alveolar, 
c.cra: côndilo craniano, c.pm: côndilo pré-maxilar, f.ins: fossa de inserção de mandíbula, 
f.lat: flange lateral, p.ven: processo ventral, f.art: fossa articular da mandíbula, p.des: 
processo descendente. 

 

 

Figura 6. Vista frontal dos dentes e denticulações (setas) de Acanthurus bahianus, A. 
chirurgus e A. coeruleus.  
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4.2. Ecomorfologia  

 Acanthurus coeruleus diferiu das outras duas quanto à morfologia (Pseudo-

F2,43 = 4,16; p = 0,01).  O morfoespaço, com 100% de explicação nos primeiros dois 

eixos, é constituído por grupos distintos, separando Acanthurus coeruleus das duas 

demais espécies no eixo 1 (principalmente pela altura da cabeça) e separando A. 

chirurgus de A. bahianus pelo eixo 2, embora com alguma sobreposição dos dados 

ecomorfológicos para as três espécies, dependendo do tamanho do indivíduo 

considerado (Fig. 7). 

 

 

Figura 7. Classificação ADL com ordenação das variáveis que influenciam na discriminação 
dos grupos. Legenda: AB: altura da boca, AC: altura da cabeça, CC: comprimento da 
cabeça, CTD: comprimento do tubo digestório, LB: largura da boca, LC: largura da cabeça e 
Lco: largura da cabeça na linha dos olhos, ACABAH: Acanthurus bahianus, ACACHI: A. 
chirurgus, ACACOE: A. coeruleus. 

  

 Através da análise discriminante, com os dois eixos separando 100% das 

observações, a função discriminante prediz corretamente 80,43% das observações, 

ou seja, coincide indivíduo com respectiva espécie. Dentre as nove predições 

incorretas pela análise discriminante, seis referem-se a não distinção entre alguns 

indivíduos de A. chirurgus e A. bahianus, duas entre indivíduos de A. bahianus e A. 

coeruleus, e uma entre indivíduos de A. chirurgus e A. coeruleus. 
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 As variáveis altura e largura da boca, altura da cabeça e comprimento do tubo 

digestório dos Acanthuridae contribuem mais para a discriminação entre as três 

espécies (Tabela II).  

Tabela II. Resultados da análise de similaridade de porcentagem (SIMPER). Em negrito 
encontram-se as variáveis que mais contribuíram para as diferenças entre as espécies. 

Variável Contribuição (%) 

Acanthurus bahianus x A. chirurgus 

Largura da boca 25,61 

Altura da boca 16,54 

Comprimento do tubo digestório 16,49 

Altura da cabeça 12,77 

Largura da cabeça 10,61 

A. bahianus x A. coeruleus 

Largura da boca 24,76 

Altura da cabeça 22,47 

Comprimento do tubo digestório 13,30 

Largura da cabeça 11,63 

Altura da boca 11,56 

A. chirurgus x A. coeruleus 

Largura da boca 23,83 

Altura da cabeça 17,26 

Comprimento do tubo digestório 15,74 

Altura da boca 14,11 

Comprimento da cabeça 10,60 

 

 As principais diferenças dos tubos digestórios são com relação ao estômago. 

Acanthurus bahianus e A. chirurgus apresentam um estômago em formato de pera 

associado a uma estrutura semelhante à moela (Fig. 8: A, B, D e E), ou seja, um 

estômago com paredes grossas e de musculatura espessa. Em contraste, A. 

coeruleus apresenta um estômago em “S” e com paredes finas (ver Ferreira e 

Gonçalves 2006) (Fig. 8: C e F). Não houve diferença no comprimento total 

normalizado dos tubos digestórios entre as espécies (F2,43 = 0,504; p = 0,608). 
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Figura 8. Tubos digestórios (primeira linha) e estômagos (segunda linha; setas) de cada 
uma das espécies (colunas). Da esquerda para a direita: Acanthurus bahianus (A e D); A. 
chirurgus (B e E) e A. coeruleus (C e F). 

 

 Com relação às variáveis osteológicas, apenas o pré-maxilar e o dentário 

contribuem para as diferenças encontradas entre os Acanthuridae estudados (p < 

0,05; Fig. 9, Tabela III). 

 

Figura 9. Média (±SE) dos pesos normalizados, em miligramas, dos ossos de Acanthurus 
coeruleus (ACACOE), A. chirurgus (ACACHI) e A. bahianus (ACABAH). As letras a e b 
representam o resultado do teste Tukey: letras diferentes significam diferença na variável 
entre as espécies.  
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 Acanthurus coeruleus diferiu das outras duas quanto quanto à osteologia na 

análise de coordenadas principais (ACP; Pseudo-F2,8 = 15,02; p = 0,03). Os dois 

primeiros eixos explicam 91,9% da variação encontrada nos pesos dos ossos do 

aparelho bucal das três espécies de Acathurus estudadas (Fig. 10). Em relação ao 

conjunto de variáveis osteológicas, o pré-maxilar e o dentário dos Acanthuridae 

contribuem mais para a discriminação entre as espécies, em especial A. coeruleus, 

com esses ossos mais pesados (Fig. 10, Tabela IV). 

 

Tabela III. Análise de variância de um fator incluindo os efeitos das espécies em cada uma 
das medidas. Em negrito encontram-se os valores de p < 0,05. 

Osso   
Grau de 

liberdade 
Quadrado 

médio 
F p 

      

Maxila 
Espécie 2 2,603e-05 3,474 0,082 

Erro 8 7,491e-06     

      

Pré-maxilar 
Espécie 2 0,00052 25,18 <0,001 

Erro 8 0,00002     

      

Articular 
Espécie 2 2,920e-07 0,723 0,515 

Erro 8 4,039e-07     

      

Dentário 
Espécie 2 1,138e-04 10,44 0,005 

Erro 8 1,089e-05     
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Figura 10. Ordenação ACP com as variáveis (peso dos ossos) que influenciam na 
discriminação dos grupos. Legenda: ART: articular, DEN: dentário, MAX: maxila e PMAX: 
pré-maxila, ACABAH: Acanthurus bahianus, ACACHI: A. chirurgus, ACACOE: A. coeruleus. 

 

 Em relação ao conjunto de variáveis osteológicas, o pré-maxilar e o dentário 

dos Acanthuridae contribuem mais para a discriminação entre as espécies (Tabela 

IV).  

Tabela IV. Resultados da análise de similaridade de porcentagem (SIMPER). Em negrito 
encontram-se as variáveis que mais contribuíram para as diferenças entre as espécies. 

Variável Contribuição (%) 

Acanthurus bahianus x A. chirurgus 

Pré-maxila 43,36 

Dentário 34,10 

Maxila 18,94 

Articular 3,6 

A. bahianus x A. coeruleus 

Pré-maxila 60,48 

Dentário 20,52 

Maxila 16,18 

Articular 2,82 

A. chirurgus x A. coeruleus 

Pré-maxila 58,42 

Dentário 29,28 

Maxila 12,55 

Articular 1,75 

  

 Com relação à análise individual das sete variáveis morfométricas e itens 

alimentares, a altura da boca, a altura da cabeça, o comprimento da cabeça, a 
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largura da cabeça na linha dos olhos, a quantidade de alga e a quantidade de detrito 

contribuem para as diferenças encontradas entre os Acanthuridae estudados (p < 

0,05; Fig. 11, Tabela V). 

 

Figura 11. Média (±SE) das sete medidas morfométricas, em milímetros, e itens alimentares 
para Acanthurus coeruleus (ACACOE), A. chirurgus (ACACHI) e A. bahianus (ACABAH). As 
letras a e b representam o resultado do teste Tukey: letras diferentes significam diferença na 
variável entre as espécies. 
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Tabela V. Análise de variância de um fator incluindo os efeitos das espécies em cada uma 
das medidas. Em negrito encontram-se os valores de p < 0,05. 

Morfometria   
Grau de 

liberdade 
Quadrado 

médio 
F p 

      

Altura da boca 
Espécie 2 0,0074 5,274 0,008 

Erro 43 0,0014     

      
Altura da 
cabeça 

Espécie 2 0.0215 19,21 <0,001 

Erro 43 0,0011     

      
Comprimento 

da cabeça 

Espécie 2 0,0026 5,507 0,007 

Erro 43 0,0004     

      
Comprimento 

do tubo 
digestório 

Espécie 2 0,0012 0,504 0,608 

Erro 43 0,0023     

      
Largura da 

boca 

Espécie 2 0,0021 0,373 0,691 

Erro 43 0,0056     

      
Largura da 

cabeça 

Espécie 2 0,0015 1,563 0,221 

Erro 43 0,0010     

      

Largura da 
cabeça na 

linha dos olhos 

Espécie 2  0,0023 3,296 0,046 

   Erro 43  0,0007   

      

Alga 
Espécie 2 0,8335  5,475  0,007 

Erro 43 0,1522   

      

Detrito 
Espécie 2 0,8961 11,38 <0,001 

Erro 43 0,0787   

      

Fauna 
Espécie 2 0,1057 0,305 0,739 

Erro 43 0,3467   

      

 

 Os dois primeiros eixos da análise de correspondência canônica (ACC) 

explicam 30,77% da variação encontrada nas dietas pela morfologia (Fig. 12). 

Encontramos relação entre diferenças morfológicas e diferenças nas dietas (Pseudo-

F7,38 = 2,4128; p = 0,02). A quantidade de fauna encontrada nos conteúdos 
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estomacais dos Acanthuridae está relacionada às variáveis comprimento do tubo 

digestório largura da cabeça na linha dos olhos e altura da boca. Já a quantidade de 

detrito está relacionada ao comprimento da cabeça, largura da cabeça e largura da 

boca, e a quantidade de alga está relacionada com a altura da cabeça (Fig. 12).  

Acanthurus coeruleus apresentam a maior proporção de algas e menor proporção 

de detritos, em contraste com as outras duas espécies (Fig. 13).  

 

Figura 12. Ordenação ACC da influência da morfologia na dieta dos Acanthuridae. Legenda: 
AB: altura da boca, AC: altura da cabeça, CC: comprimento da cabeça, CTD: comprimento 
do tubo digestório, LB: largura da boca, LC: largura da cabeça e Lco: largura da cabeça na 
linha dos olhos, ALGA: alga, DETRITO: detrito, FAUNA: fauna, ACABAH: Acanthurus 
bahianus, ACACHI: A. chirurgus, ACACOE: A. coeruleus.  
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Figura 13. Percentual (%) da contribuição de cada uma das três categorias de itens 
alimentares consideradas para cada espécie de Acanthurus estudada.  

 

 Com relação à fauna, esponjas foram o item com maior frequência de 

ocorrência em A. chirurgus e A. bahianus. Nemátodas foram frequentes nas três 

espécies e salpas tiveram maior frequência em A. chirurgus e A. coeruleus (Tabela 

VI). 

 

 

 

 

 

 

 

Acanthurus bahianus Acanthurus chirurgus Acanthurus coeruleus 
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Tabela VI. Frequência de ocorrência (%) dos grupos taxonômicos em ordem alfabética 
referentes à fauna ingerida. 

  A. bahianus A. chirurgus A. coeruleus 

Amphipoda 19 31 43 

Bryozoa 6 19 - 

Copepoda 6 19 14 

Cumacea 19 13 7 

Gastropoda 50 75 7 

Hydrozoa 13 - 7 

Isopoda - 13 7 

Nematoda 75 63 86 

Ostracoda 31 44 - 

Phyllocarida - 6 14 

Polychaeta 25 69 - 

Porifera 94 94 44 

Salpidae 19 56 64 

Tanaidacea 50 63 21 

 

5. Discussão  

 Neste estudo apresentamos dados sobre a morfologia, pesos dos ossos 

bucais e os conteúdos estomacais de três das espécies de peixes herbívoros mais 

comuns e abundantes na costa brasileira. Tais espécies são as únicas do gênero 

Acanthurus que ocorrem no Atlântico Sul ocidental. As três espécies são divididas 

principalmente em dois grupos ecomorfológicos que refletem as suas relações de 

parentesco e têm contribuição diferenciada no percentual das categorias de itens 

alimentares, com maiores semelhanças na morfologia e maior sobreposição 

alimentar entre Acanthurus chirurgus e A. bahianus, em contraste com A. coeruleus. 

 As variáveis ecomorfológicas que separam os indivíduos de A. coeruleus 

foram àquelas relacionadas principalmente à maior altura, menor comprimento e 

largura da cabeça, menor altura da boca, menor comprimento do tubo digestório, e 

ossos bucais (dentário e pré-maxilar) mais pesados. Além disso, A. coeruleus 

apresenta corpo mais circular e alcança maior tamanho (até 39 cm de comprimento 

total; cf. Lessa e Nóbrega 2000). Em contraste, os indivíduos de A. chirurgus e A. 

bahianus, caracterizam-se por maior largura da cabeça na linha dos olhos, maior 

comprimento e menor altura da cabeça, maior altura da boca, maior comprimento do 
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tubo digestório e ossos bucais (dentário e pré-maxilar) mais leves, com corpo mais 

alongado (Sorenson et al. 2013). 

 As espécies de Acanthuridae apresentam corpo alto, ovalado e lateralmente 

comprimido, atingindo portes pequenos ou médios de até 36 centímetros de 

comprimento total (Randall 2001). Apesar desse plano corporal generalizado, as 

espécies podem apresentar divergências, como as que constatamos em Acanthurus 

coeruleus com relação a A. chirurgus e A. bahianus, pelo fato destas últimas 

também serem filogeneticamente mais próximas e terem divergido de um ancestral 

comum não compartilhado com A. coeruleus mais recentemente (Bernal e Rocha 

2011; Sorenson et al. 2013). Acanthurus coeruleus teve sua radiação no Mioceno, 

há aproximadamente 20 Ma, e é conhecido popularmente como cirurgião azul. 

Trata-se de um táxon considerado mais basal ou antigo do que A. chirurgus e A. 

bahianus, que tiveram sua radiação há cerca de 10 Ma, somente ao final da mesma 

época geológica. Sendo assim, estas duas últimas espécies divergem do padrão de 

forma corpórea basal para o gênero Acanthurus (Sorenson et al. 2013). 

 Estas diferenças morfológicas dos peixes Acanthurus relacionam-se com 

diferenças nas dietas, sendo que 31% da variação na dieta é explicada pela 

variação da morfologia. Desta forma, diferenças morfológicas e osteológicas podem 

explicar também as diferenças nos hábitos alimentares observados nessas 

espécies. Apesar das três espécies serem consideradas herbívoras, há diferenças 

funcionais entre elas (e.g. Ferreira e Gonçalves 2006; Francini-Filho et al. 2010). 

 As diferenças funcionais entre as espécies podem ser analisadas 

considerando morfologias e ecologia alimentar. A maioria das espécies de peixes-

cirurgiões é considerada herbívora, com hábitos alimentares diurnos (Bellwood e 

Wainwright 2002; Nelson 2006), podendo ser classificados como raspadores (i.e. 

ingerem grande quantidade de substrato inorgânico juntamente com as algas, 

através de raspagem ou sucção) ou podador (i.e. há pouca ingestão de detrito e se 

alimentam através da poda das algas), sendo estes últimos mais seletivos quanto 

aos itens ingeridos (Hiatt e Strasburg 1960; Jones 1968; Ferreira e Gonçalves 2006).  

Acanthurus chirurgus e A. bahianus são consideradas raspadoras, enquanto que A. 

coeruleus é podador (Ferreira e Gonçalves 2006). 

  Acanthurus chirurgus e A. bahianus têm seus tubos digestórios caracterizados 

pela presença de um estômago diferenciado semelhante a uma moela, característica 

comum entre os peixes herbívoros raspadores e detritívoros (Jones 1968; Ogden e 
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Lobel 1978). Associado à essa característica, o comprimento do intestino geralmente 

está relacionado ao tipo de item alimentar, e à espessura da parede do estômago, 

pois no processo de digestão com a trituração muscular, estômagos mais espessos 

preparam melhor o alimento (Jones 1968). Os intestinos são mais alongados quando 

há uma maior ingestão de algas e as paredes dos estômagos finas (Jones 1968). 

Porém, não foi o que observamos em nossos dados. Acanthurus coeruleus 

apresentou a maior ingestão de algas, apesar de não haver diferenças nos 

comprimentos dos tubos digestórios. Além disso, A coeruleus apresentou ossos pré-

maxilares e dentários mais pesados. As dimensões da boca e o peso dos ossos 

maxilares podem exercer um papel importante na variação da composição da dieta 

entre espécies de peixes de uma mesma comunidade (Wainwright e Richard 1995).  

Desta forma, ainda que as diferenças na morfologia sejam pequenas, tais 

diferenças podem influenciar nas habilidades alimentares e na ecologia trófica dos 

peixes-cirurgiões (Purcell e Bellwood, 1993). Bocas maiores possibilitam ingestão de 

itens maiores ou de maiores volumes (Gatz 1979; Piet 1998; Konow e Bellwood 

2005), enquanto ossos bucais mais pesados podem ser mais eficientes durante a 

poda. Estudos comparativos envolvendo espécies de peixes-cirurgiões na Austrália 

também detectaram ossos pré-maxilares mais pesados nas espécies pastadoras 

seletivas quando comparadas à outra espécie detritívora (Purcell e Bellwood 1993). 

Além disso, o grau de mobilidade do aparato bucal apresenta grande influência na 

ecologia funcional dos peixes-cirurgiões, desta forma, uma maior mobilidade dos 

elementos articulatórios é comum em peixes que se alimentam da raspagem e 

sucção das partículas soltas e detritos (Purcell e Bellwood 1993; Randall e Clements 

2001).  

  A categoria mais importante na dieta de A. coeruleus foi alga, representando 

em média 46% da composição da dieta desta espécie e pelo menos o triplo da 

contribuição desta categoria com relação às demais espécies, o que está de acordo 

com o esperado, já que em outros estudos alga representou até 91% da composição 

da dieta de A. coeruleus (Ferreira e Gonçalves 2006). Nas outras duas espécies, A. 

bahianus e A. chirurgus, a contribuição da categoria detrito foi a mais importante, 

representando em média 63% e 71%, respectivamente, o que também está de 

acordo com estudos anteriores (e.g. Ferreira e Gonçalves 2006; Francini-Filho et al. 

2010; Mendes et al. 2019). No entanto, diferentemente de estudos anteriores, 

encontramos maiores proporções de detritos nas três espécies. Este resultado pode 
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ter ocorrido devido à minuciosidade na metodologia com o uso de peneira 

granulemétrica a fim de não se desperdiçar qualquer matérial. 

 Aproximadamente 25% dos peixes recifais apresentam detritos em sua dieta 

(Wilson et al. 2003; Depczynski e Bellwood, 2003). Em muitos grupos de peixes a 

chave para a compreensão da dieta é a estrutura dos dentes (Bellwood et al. 2014). 

A morfologia dos dentes aqui observada, com estruturas espatuladas longas e 

denticulações nas margens, é característica comum entre todos os membros do 

gênero Acanthurus (Tyler 1970; Fishelson e Delarea 2013), sendo portanto 

conservadora na linhagem. Dentes como dos Acanthurus analisados permitem uma 

maior seletividade, além de as denticulações auxiliarem tanto na poda quanto na 

raspagem do substrato (Purcell e Bellwood 1993; Wilson 2000; Wilson et al. 2003, 

Bellwood et al. 2014). 

 Ao contrário das guildas em que os peixes-cirurgiões comumente são 

classificados (e.g. Ferreira e Gonçalves 2006), os resultados das nossas análises de 

dieta chamam atenção com relação à grande quantidade de fauna encontrada nos 

conteúdos estomacais. As salpas (Chordata: Thaliacea) são tunicados 

holoplanctônicos pelágicos (i.e. vivem na coluna d’água), não sendo, portanto, 

associados aos substratos bentônicos onde as algas se encontram (Pereira e 

Soares-Gomes, 2009). A presença de salpas em mais da metade das nossas 

amostras, com nove indivíduos dos 14 de A. coeruleus analisados e 16 de A 

chirurgus, com algumas delas contendo mais de 50 indivíduos de salpa em um único 

estômago de Acanthurus evidencia não se tratar de ingestão acidental, mas de 

oportunismo (i.e. “adaptabilidade trófica” ou capacidade dos peixes de aproveitarem 

os itens alimentares mais abundantes no ambiente em determinada época; cf. 

Gerking 1994), sugerindo que as dietas estejam fortemente relacionadas à oferta 

alimentar recifal. Estudos realizados com peixes-cirurgiões “algívoros” ao redor do 

mundo evidenciam a ingestão de zooplâncton quando há alta densidade planctônica 

macroscópica (Fishelson e Delaria 2013). 

 Outro item animal bastante frequente nos estômagos foram fragmentos de 

esponjas. Dos 16 indivíduos cada de A bahianus e A chirurgus, 15 apresentaram 

esponjas em seus conteúdos estomacais e, em A. coeuleus, tais organismos 

estiveram presentes em metade dos 14 indivíduos analisados. Os peixes-cirurgiões 

A chirurgus e A. bahianus arrancam parte do substrato ao qual a alga está fixada 

durante forrageamento, o que pode influenciar na ingestão de detritos (Ferreira e 
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Gonçalves 2006). Por outro lado, nossos resultados evidenciam que estas espécies 

podem ser consideradas detritívoras, sendo muitas veses oportunistas, com apenas 

A. coeruleus com maior tendência à herbivoria. Não há relatos sobre ingestão 

intencional de esponjas pelos Acanthuridae estudados, porém estudos recentes 

relatam a predação de esponjas por peixes onívoros e a negligência no refinamento 

de muitas análises de dieta, que acabam sendo enviesadas por itens que contém 

partes mais duras, são mais facilmente identificáveis e levam mais tempo pra serem 

digeridos – muitas vezes fragmentos de esponjas são classificados como “matéria 

orgânica não identificada” (Pastro 2015; Oricchio et al. 2016). 

 Por outro lado, a ingestão dos crustáceos, nemátodas e moluscos registrada 

pode até ser acidental e acompanhante das algas (i.e. comunidade fital). Tais itens 

são frequentes em diversos conteúdos analisados de peixes-cirurgiões ao redor do 

mundo, incluindo colônias de hidrozoários e briozoários, foraminíferos e crustáceos 

(Fishelson e Delaria 2013). Contudo, é importante enfatizar que não temos 

conhecimento dos valores nutricionais dos itens ingeridos e nem da importância real 

destes para o metabolismo dos peixes-cirurgiões. A ecologia nutricional desses 

peixes é pouco compreendida e pode haver diferenças na qualidade nutricional dos 

itens alimentares em consequência do modo com que as espécies processam os 

alimentos (Choat et al.2002). 

Até mesmo dentro da categoria “alga” há muita variação da qualidade 

nutricional por incluir diferentes grupos taxonômicos (Mendes et al. 2019). Da 

mesma forma, “detrito” é um complexo heterogêneo composto por matéria orgânica 

morta, matéria inorgânica, microrganismos, meiofauna associada e biofilme 

(Crossman et al., 2001; Wilson, 2002, 2003). Então, qual a importância de detrito 

para A. bahianus e A. chirurgus? Detrito é a principal fonte de nitrogênio em A. 

chirurgus, rico em diatomáceas e algas mortas colonizadas por bactérias (Mendes et 

al. 2019). 

 Neste estudo, as variáveis morfológicas das estruturas bucais e da cabeça se 

mostraram importantes na comparação entre as espécies, refletindo diferenças de 

dieta, porém com um componente histórico da divergência das espécies. Ainda que 

as diferenças morfológicas sejam relativamente pequenas, tais diferenças podem ter 

profundas implicações ecológicas. Os peixes-cirurgiões, comuns e abundantes nos 

sistemas recifais de Abrolhos, são amplamente distribuídos e representam 

significativa biomassa (Francini-Filho et al. 2010). Espécies herbívoras como A. 
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coeruleus contribuem para a manutenção da cobertura algal abaixo da capacidade 

suporte do ambiente, aumentando a resiliência dos recifes de corais (Marshell e 

Mumby, 2015). Já as espécies detritívoras como A. chirurgus e A. bahianus são 

responsáveis pela transferência de energia e biomassa dos níveis inferiores para os 

superiores da cadeia trófica, sendo importantes na ciclagem dos nutrientes nos 

sistemas recifais (Sivasundar et al. 2001).  

Diante do exposto, propomos a classificação de A. bahianus e A. chirurgus como 

detritívoros oportunistas, enquanto A. coeruleus pode sim ser considerada uma 

espécie “herbívora”. Ainda que tenhamos contribuído para uma melhor compreensão 

do papel funcional dos peixes-cirurgiões em Abrolhos, estudos complementares são 

necessários para entendermos principalmente suas ecologias nutricionais. 

Diferentemente dos mamíferos herbívoros especializados nos sistemas terrestres, os 

peixes “herbívoros” ainda são pouco estudados no que diz respeito à fisiologia, 

metabolismo e microbiota digestória (Ringø et al. 1995; Choat e Clements 1998; 

Hovda et al. 2007, Clements et al. 2009; Clements et al. 2016). A própria natureza 

(origem, estrutura e bioquímica) da matéria vegetal é bastante diferente entre 

ecossistemas terrestres vs. marinhos (i.e. plantas vs. “algas”). Sendo assim, mesmo 

nas espécies de peixes marinhos consideradas herbívoras, quanto de nutrientes de 

origem algal são realmente aproveitados e assimilados? Podemos de fato usar o 

termo “herbívoros” para estes peixes, ou seria mais adequado “algívoros”? 
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