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Resumo geral 

A maioria das populações de peixes recifais são reguladas por interações ecológicas, 

principalmente na fase adulta. O papel de interações negativas como competição e predação é 

bem conhecido, mas as interações positivas também são importante para a regulação 

populacional. Entretanto, a verdadeira natureza das interações pode ser variável e depende dos 

custos e benefícios para os participantes envolvidos. As interações de limpeza entre peixes 

recifais exemplificam como as interações positivas influenciam a estruturação das 

comunidades de peixes recifais. Nas interações de limpeza, o peixe conhecido como limpador 

remove ectoparasitas, muco e escamas de outros peixes conhecidos como clientes, em locais 

específicos dos recifes - as estações de limpeza. Entretanto, apesar da importância destas 

interações no ambiente marinho, as interações de limpeza são de natureza variável e pouco se 

sabe sobre os fatores que regulam as populações de limpadores. O peixe limpador Elacatinus 

figaro é endêmico da costa brasileira e o único limpador obrigatório - que limpa ao longo de 

todo o ciclo de vida. Esta espécie interage com uma grande diversidade de peixes, mas a 

verdadeira natureza das suas interações nunca foi investigada. Neste contexto, o objetivo do 

presente trabalho foi conhecer os padrões de distribuição e o comportamento alimentar da 

espécie E. figaro. Especificamente, foram investigados os padrões de distribuição e 

abundância nos recifes e nas estações de limpeza e a dieta desta espécie em três localidades da 

costa brasileira. A espécie apresentou grande plasticidade quanto aos tipos de habitat aos 

quais se associou e forrageou. Apesar da importância de determinados itens alimentares ter 

diferido entre as localidades, a proporção de itens parasíticos e não-parasíticos adquiridos de 

seus clientes revelou que a natureza das interações com essa espécie é positiva. Em escala 

local, a abundância de limpadores foi positivamente correlacionada com a disponibilidade de 

espécies e correspondeu com o grau de infestação dos principais clientes. Os padrões de 

abundancia de ectoparasitas em peixes na costa brasileira parecem ser mais baixos do os que 

relatados para  Caribe e Pacífico. Isso sugere que a disponibilidade de alimento e a 

competição intraespecífica sejam fatores importantes na determinação dos padrões de 

distribuição desta espécie de peixe limpador, e podem indicar a origem da sua plasticidade 

alimentar. Por fim, a natureza das interações de limpeza assim como os padrões de 

distribuição da espécie E. figaro revelam que o papel funcional desta espécie pode ser de 

grande relevância e que estudos futuros são essenciais para compreender o papel desta espécie 

na manutenção das populações de peixes recifais brasileiros. 
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General abstract 

Most reef fish populations are regulated by ecological interactions, especially in adulthood. 

The role of negative interactions such as predation and competition is well known, but 

positive interactions are also important for population regulation. However, the true nature of 

the interactions can be variable and depends on the costs and benefits for the participants 

involved. The cleaning interactions between reef fish exemplify how positive interactions 

influence the reef fishes community structure. In cleaning interactions, the fish known as 

cleaner removes ectoparasites, mucus and scales of other fish known as clients, in specific 

locations of the reefs - the cleaning stations. Despite the importance of these interactions in 

the marine environment, cleaning interactions are variable in nature and little is known about 

the factors that regulate cleaners populations. The cleaner fish Elacatinus figaro is endemic to 

the Brazilian coast and the only obligatory cleaner - which clears throughout the life cycle. 

This species interacts with a wide variety of reef fish species, but the true nature of their 

interactions has never been investigated. In this context, the objective of this study was to 

understand the distribution patterns and feeding behavior of the species E. figaro. 

Specifically, we investigated the patterns of distribution and abundance on reefs and cleaning 

stations and the species diet in three localities of the Brazilian coast. The species showed great 

plasticity in the types of foraging and occupying habitats. Despite the different importance of 

certain food items among localities, the proportion of parasitic and non-parasitic items 

acquired from its clients revealed that the nature of interactions with this species is positive. 

On a local scale, the abundance of cleaners was positively correlated with species availability 

and corresponded with the clients ectoparasite loads. Ectoparasite loads in fish clients in 

Brazil seem to be lower than those reported for the Caribbean and Pacific. This suggests that 

food availability and intraspecific competition are important factors in determining the 

distribution patterns of this cleaner fish species, and may indicate the origin of their foraging 

plasticity. Finally, the nature of cleaning interactions as well as the distribution patterns of the 

species E. figaro show that the functional role of this species can be of great importance and 

that further studies are essential to understand the role of this species in the maintenance of 

Brazilian reef fishes assemblages.  
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Introdução geral 

Assim como a maioria dos organismos marinhos, os peixes recifais passam por uma fase 

larval pelágica e posteriormente por processos de assentamento e recrutamento, quando os 

indivíduos mudam de forma e se estabelecem de fato nos ambientes recifais (SALE, 1980). O 

primeiro debate sobre os fatores determinantes dos padrões de abundância em peixes recifais 

levou ao questionamento da importância do abastecimento de larvas relativo aos processos de 

regulação populacional que ocorrem durante ou após a fase de assentamento 

(ARMSWORTH, 2002). Atualmente é reconhecido que processos dependentes de densidade 

são importantes para a regulação das populações bentônicas marinhas, inclusive as de peixes 

recifais (HIXON et al.,  2002). Esses processos atuam principalmente na fase pós 

assentamento, mas estudos na fase larval pelágica são escassos, talvez pela maior dificuldade 

de estudar as populações nessa fase (WHITE et al.,  2010).  

A predação geralmente é o principal fator causal da mortalidade dependente de densidade em 

peixes recifais (HIXON & JONES, 2005). WHITE e colaboradores (2010) sintetizaram os 

mecanismos de mortalidade dependentes de densidade causados por predação e definiram um 

modelo de previsão de processos que depende do conhecimento do comportamento das 

espécies, da configuração do habitat e da escala espacial analisada. A mortalidade denso-

dependente é definida como um aumento per capita da taxa de mortalidade correspondente a 

um aumento na densidade da população (WHITE et al.,  2010). O efeito do aumento da 

densidade de predadores só pode ser avaliado corretamente dentro da escala espacial de 

atuação do predador. Se tal escala abrange diversas manchas de ocupação de presas, o efeito 

da densidade em uma única mancha pode não ser percebido. Além disso, a disponibilidade e 

configuração de refúgios no espaço também afetam as taxas de mortalidade de presas. Em 

recifes contínuos, mais refúgios são encontrados dentro do raio de fuga da maioria das 

espécies do que em recifes em manchas, sendo que estes refúgios podem ser compartilhados 

por indivíduos vizinhos em momentos diferentes. Espécies com comportamento gregário 

social conseguem reduzir inicialmente as chances de mortalidade através do efeito de diluição 

e de redução de risco causado pela formação em grupo. Entretanto, com a ocupação de todos 

os refúgios e dependendo da área de ação do predador, a mortalidade das espécies gregárias 

pode passar de inversamente dependente da densidade (quando um aumento da densidade da 
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população reduz a taxa per capita de mortalidade) para dependente de densidade (ver 

exemplos em WHITE et al.,  2010). 

A dinâmica de populações de peixes recifais pode ser influenciada por processos de predação 

e competição intraespecífica interconectados. Dependendo da disponibilidade de alimento e 

da estruturação do habitat, a competição intraespecífica pode assumir um papel predominante 

na regulação das populações e a predação ser apenas o fator proximal causal da morte 

(HIXON & JONES,  2005). Apenas em casos onde existe uma variação na resposta funcional 

(capacidade de capturar e manipular presas) rápida com o aumento do número de presas, ou 

uma resposta numérica do predador a longo prazo, a predação pode ser considerada a causa 

direta do aumento de mortalidade dependente de densidade (MURDOCH & OATEN, 1975). 

A redução na provisão de alimento conhecidamente afeta o crescimento, a sobrevivência e a 

condição de peixes adultos (KOKITA & NOKAZONO, 2001; PRATCHETT et al.,  2004) e 

de larvas (BOOTH & ALQUEZAR, 2002). Além disso, a competição por refúgios muitas 

vezes é a verdadeira causa da morte por predação (HOLBROOK & SCHMITT, 2002). Outros  

fatores que contribuem para o aumento dependente da densidade das taxas de mortalidade são 

doenças e parasitismo (FORRESTER & FINLEY, 2006). A infestação por parasitas pode 

diminuir o crescimento e a velocidade de natação dos indivíduos (BINNING et al.,  2013) ou 

forçar os indivíduos a exibir comportamento mais arriscados  (LAFFERTY & MORRIS, 

1996). Ambos processos levam os indivíduos a um maior risco de predação. Diretamente, o 

efeito da infestação por parasitas pode levar ao aumento da mortalidade dependente de 

densidade quando a prevalência ou a taxa de transmissão aumenta com o aumento da 

densidade populacional (FINLEY & FORRESTER, 2003). 

Apesar do conhecido papel das interações negativas como competição e predação na 

regulação das populações de peixes recifais, as interações positivas, como mutualismo, 

também podem interferir nos processos reguladores de populações e estruturadores de 

comunidades (BRUNO et al.,  2003). Interações mutualísticas são definidas como interações 

interespecíficas nas quais os benefícios superam os custos para ambos os participantes 

(BRONSTEIN, 1994). Exemplos de interações positivas com peixes recifais incluem as 

interações entre corais e peixes herbívoros. Os peixes herbívoros controlam o crescimento de 

algas que apresentam crescimento mais rápido e que competem diretamente por espaço com 

os corais (HUGHES et al.,  2007). Por sua vez, os corais oferecem refúgios para peixes 
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juvenis e adultos, e a redução da cobertura de corais por influência de impactos 

antropogênicos naturais, pode acarretar  até 75% de redução na abundância de peixes recifais 

(JONES et al.,  2004). Apesar das interações mutualísticas serem importante na estruturação 

de comunidades e regulação de populações, a verdadeira natureza das interações ecológicas é 

dinâmica e pode variar de acordo com as condições do ambiente (BRONSTEIN, 1994). 

Dependendo do contexto, consumidores, competidores e parasitas são convertidos em 

mutualistas e o contrário também é verdadeiro (HAY et al.,  2004). Por exemplo, anelídeos 

associados as brânquias de lagostins se alimentam de impurezas em baixas densidades, 

beneficiando o lagostim, mas em altas densidades começam a se alimentar do tecido 

branquial, agindo portanto como parasitas (BROWN et al.,  2012). 

As interações de limpeza entre peixes recifais são um bom exemplo de como interações 

positivas podem afetar a estrutura de comunidades e abundância de populações de peixes 

recifais e de como a natureza das interações é dependente do contexto. Os peixes 

“limpadores” são assim chamados por removerem ectoparasitas, muco e tecido doente da 

superfície corporal, cavidade branquial ou bucal de outros organismos, conhecidos como 

“clientes” (FEDER, 1966). A natureza das interações de limpeza no ambiente marinho 

depende da disponibilidade de alimento (CHENEY & CÔTÉ, 2005; GRUTTER, 1997), da 

preferência alimentar do limpador (GRUTTER & BSHARY, 2003) e de outras peculiaridades 

na interação limpador-cliente (BSHARY & BRONSTEIN, 2004) que variam entre espécies 

(BARBU et al.,  2011) e regiões (BANSEMER et al.,  2002). Além disso, estas espécies 

apresentam influência na estrutura de comunidade e abundância de peixes recifais 

(GRUTTER et al.,  2003; WALDIE et al.,  2011), mas pouco se sabe sobre a regulação 

populacional das espécies de limpadores.  

No Atlântico Sul Ocidental, 32 espécies de peixes recifais apresentam potencial para atuar 

como limpadores obrigatórios ou facultativos, entretanto, apenas 20 destas já foram de fato 

registradas desempenhando esta atividade nesta província. Grande parte dos trabalhos apenas 

registraram a ocorrência da interação, existindo portanto uma demanda de estudos 

quantitativos que avaliem a importância destas espécies na comunidade recifal. Estudos 

quantitativos já foram realizados com as seguintes espécies: Pomacanthus paru (SAZIMA et 

al.,  1999), Elacatinus figaro (SAZIMA et al.,  2000; CAMPOS & SÁ-OLIVEIRA, 2011), 

Chaetodon striatus (SAZIMA & SAZIMA, 2001) Thalassoma noronhanum (CAMPOS et al.,  
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2007; FRANCINI-FILHO & SAZIMA, 2008), Diplodus argenteus (KRAJEWSKI, 2007) e 

Elacatinus phthirophagus (FRANCINI-FILHO & SAZIMA, 2008). Estes estudos focaram 

principalmente no registro dos principais clientes atendidos e nas taxas de atividade de 

limpeza destes limpadores.  

No Brasil ocorrem três espécies do gênero Elacatinus, sendo que das três, duas são endêmicas 

de arquipélagos oceânicos: Elacatinus pridisi no complexo insular oceânico Trindade-Martin 

Vaz (GUIMARÃES et al.,  2004) e Elacatinus phthirophagus em Fernando de Noronha 

(SAZIMA et al.,  2008). A espécie costeira, Elacatinus figaro, também endêmica da 

Província Brasileira, possui distribuição do Ceará até Santa Catarina (SAZIMA et al.,  1997). 

Esta espécie é considerada um limpador "especializado", por atuar como limpador ao longo 

de todo o seu ciclo de vida e pela grande diversidade de clientes que atende (SAZIMA et al.,  

2000). Atualmente é classificada como uma espécie ameaçada, que sofre perdas devido à 

destruição de seus habitats e pela coleta de seus organismos para a aquariofilia (MACHADO 

et al.,  2008). Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi conhecer os padrões de 

distribuição (capítulo 1) e o comportamento alimentar (capítulo 2) da espécie E. figaro, com a 

finalidade de avaliar a natureza das interações com essa espécie, indicar os fatores que podem 

estar influenciando os padrões de abundância observados e discutir sobre o potencial efeito 

dessa espécie na estrutura de comunidades de peixes recifais da costa sudoeste atlântica. 

Área de estudo 

Foram selecionadas três localidades na costa brasileira com o objetivo de representar o 

gradiente latitudinal de distribuição da espécie Elacatinus figaro: Os recifes localizados em 

Maragogi (AL), Salvador (BA) e Arraial do Cabo (RJ) (Fig.1). 

A primeira localidade amostrada foram os recifes da cidade de Maragogi (9°01'S; 35°11'W) 

que estão inseridos na Área de Proteção Ambiental (APA) Marinha da Costa dos Corais. A 

APA da Costa dos Corais é uma área de uso múltiplo, que se estende ao longo de 135 km, 

desde o litoral de Tamandaré, sul de Pernambuco, até o litoral de Maceió, Alagoas. Os recifes 

de Maragogi distam aproximadamente 3,5 km da costa e são compostos por bancos de 

arenitos recobertos com uma fina estrutura formada por corais, algas calcáreas e moluscos 

vermetídeos (LABOREL, 1969). O turismo nos recifes de Maragogi é realizado através de 

passeios diários. Barcos de apoio transportam os turistas durante a maré baixa para as áreas 
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mais rasas do recife, mas os impactos do turismo na região ainda não são claros (FEITOSA et 

al.,  2012). Os três sítios investigados nessa localidade foram: Itaocas, Galés 1 e Galés 2. As 

amostragens foram realizadas o mais distante possível da presença de turistas. Os sítios se 

encontravam em profundidades de 2 até 5m e a temperatura da água se manteve constante em 

torno de 29.9°C ao longo de todo o período de amostragem. 

A segunda localidade amostrada foram os recifes internos da Baía de Todos os Santos (BA) 

(12°48'S; 38°34'W), localizados ao longo da costa oeste da cidade de Salvador até a borda 

sudeste da Ilha dos Frades (Fig. 1). A Baía de Todos os Santos é categorizada como uma Área 

de Proteção Ambiental estadual, apesar de não apresentar um plano de manejo eficiente 

(CRUZ et al.,  2009). A área interna da baía sofre influência das áreas urbanizadas da cidade 

de Salvador na margem oeste e do complexo industrial na margem nordeste (CRUZ et al.,  

2009). Os três sítios investigados nessa localidade foram: Ilha dos Frades Sul, Poste 4 e Pedra 

Cardinal (Fig. 1). Os sítios amostrados se encontravam em profundidades de 5 a 8 metros e a 

temperatura da água ao longo do período de amostragem se manteve constante em 29°. Os 

recifes internos da Baía de Todos os Santos são caracterizados por uma alta cobertura 

bentônica de esponjas e corais. A espécie de coral dominante é a Montastrea cavernosa e as 

espécies do complexo Siderastrea e o hidrocoral Millepora alcicornis são abundantes (CRUZ 

et al.,  2009).  

A terceira localidade amostrada incluiu os costões rochosos da enseada de Arraial do Cabo  

(22°58'S; 42°00'W) (Fig.1). Esta localidade está inserida na Reserva Extrativista (RESEX) de 

Arraial do Cabo, uma Unidade de Conservação Federal do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), onde apenas a pesca artesanal de pescadores devidamente autorizados 

é permitida. Apesar disso, a região ainda mantém um antigo histórico de sobre-exploração dos 

recursos pesqueiros, devido à falta de um plano de manejo assim como de uma fiscalização 

efetiva. Apesar de ser uma região de clima tropical de alta latitude, as suas águas apresentam 

características subtropicais, devido à influência de águas frias do fenômeno da ressurgência 

(VALENTIN et al.,  1987). Foram selecionados três sítios na borda interna de duas ilhas na 

enseada: A enseada sul na Ilha de Porcos, a enseada da Abobrinha e a enseada da Pedra 

Vermelha na Ilha de Cabo Frio (Fig.1). As duas ilhas distam aproximadamente 1,5km, as 

áreas amostradas nesta localidade foram distribuídas entre 2m e 9m de profundidade e a 

temperatura da água durante o período de amostragem variou entre 21°C e 24 °C. Os costões 
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rochosos da enseada de Arraial do cabo são caracterizados por uma predominância na 

cobertura bentônica do zoantídeo Palythoa caribaeorum e da matriz de algas epilíticas 

(MAE), sendo os corais e octocorais menos frequentes que nas outras duas localidades 

(CASTRO et al. 1995; FERREIRA et al. 2001). 

 

Figura 1. Área de estudo. Cada ampliação representa uma localidade da costa brasileira e em 

cada localidade são indicados os sítios amostrados. 
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Capítulo 1 

Os padrões de distribuição do peixe limpador Elacatinus figaro 

Resumo 

Os padrões de estrutura da comunidade de peixes recifais podem ser influenciados por fatores 

físicos e biológicos e processos dependentes e independentes de densidade. Os peixes recifais 

limpadores removem ectoparasitas de outros peixes conhecidos como clientes em locais 

específicos dos recifes chamados de estações de limpeza. Os padrões de distribuição de 

abundância dos peixes limpadores são ligados aos de seus clientes que são sua fonte alimentar 

preferencial, em especial, os mais parasitados. Entretanto, os processos que originam os 

padrões de distribuição de peixes limpadores ainda não são muito claros. Na costa brasileira, 

os padrões de distribuição da espécie endêmica E. figaro foram pouco investigados, apesar da 

ampla distribuição latitudinal e grande quantidade de habitats aos quais essa espécie se 

associa. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi conhecer os padrões de distribuição 

desta espécie nos recifes e nas estações de limpeza, através da realização de censos visuais 

subaquáticos, em três localidades da costa brasileira. A abundância de E. figaro foi similar 

entre as três localidades da costa e não correspondeu com o grau de infestação por 

ectoparasitas ou a densidade de peixes recifais. Em menor escala, a abundância de limpadores 

diferiu entre duas ilhas na localidade Arraial do Cabo. Na Ilha dos Porcos, onde foi registrada 

a maior riqueza e densidade de peixes recifais e a maior infestação por ectoparasitas também 

foi registrada a maior abundância de limpadores. É provável que as espécies escolhidas para 

representar a comunidade de clientes sejam representativas na localidade Arraial do Cabo, 

mas não nas outras localidades, o que explicaria as diferenças de resultados encontradas nas 

duas escalas espaciais. O número de limpadores e o substrato utilizado nas estações de 

limpeza variaram entre as três localidades da costa e dependem do tamanho dos indivíduos 

que ocupam a estação. Portanto, a disponibilidade de alimento e interações de competição por 

alimento e/ou parceiros entre recrutas e adultos são indicados neste trabalho como potenciais 

processos que regulam a abundância de limpadores nos recifes e estações de limpeza, 

respectivamente. Estudos futuros que avaliem os clientes preferidos pelo limpador E. figaro 

em diferentes localidades e a qualidade do habitat em diferentes tipos de estações de limpeza 

ajudarão a entender a importância desses processos na estruturação das populações deste 

limpador. 
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Introdução 

Peixes recifais conhecidos como limpadores removem ectoparasitas de outras espécies de 

peixes, chamados clientes, em áreas específicas do recife conhecidas como estações de 

limpeza (revisado em CÔTÉ, 2000). Em algumas regiões, os limpadores controlam a 

abundância de ectoparasitas (GRUTTER, 1999) e reduzem os níveis de estresse de seus 

clientes (SOARES et al.,  2011), o que faz com que alguns indivíduos cheguem a visitar as 

estações de limpeza até 114 vezes por dia (GRUTTER, 1995). A presença de limpadores afeta 

a distribuição e abundância de clientes não-residentes (GRUTTER et al.,  2003) e a sua 

remoção reduz a riqueza de espécies localmente em longo prazo (WALDIE et al.,  2011). 

Entretanto, os fatores que afetam a distribuição e abundância de limpadores ainda não são 

muito claros.  

A abundância de limpadores parece estar relacionada positivamente com a riqueza e 

abundância de determinadas espécies de clientes, cujos hábitos e biótipos corporais propiciam 

uma maior infestação por ectoparasitas (ARNAL et al.,  1999, ARNAL et al.,  2002).  De 

fato, somente o padrão de emergência de ectoparasitas foi suficiente para explicar o padrão de 

abundância de limpadores do Caribe Elacatinus evelynae e Elacatinus prochilos em escala 

local e regional (CHENEY & CÔTÉ, 2003). Entretanto, esta relação depende do habitat 

utilizado pelos indivíduos destas duas espécies. Indivíduos que vivem em cabeças de corais 

apresentam comportamento de limpeza e têm a abundância relacionada positivamente com o 

grau de emergência das larvas de isópodes gnatídeos (CHENEY & CÔTÉ, 2003), o principal 

alimento destes indivíduos (WHITEMAN & CÔTÉ, 2002). Por outro lado, esta relação não é 

observada para os indivíduos das mesmas espécies que vivem em esponjas e não apresentam 

comportamento de limpeza (CHENEY & CÔTÉ, 2003).  

Os processos que originam os padrões de distribuição de peixes limpadores ainda não são 

muito claros. Experimentos com a espécie Labroides dimidiatus revelaram que limpadores 

adultos estão associados a habitats de alta qualidade, preferidos por alguns clientes, 

independente da presença do limpador. Os limpadores recém assentados preferem recrutar 

próximo aos adultos coespecíficos, apesar dos efeitos da competição intraespecífica. O efeito 

da competição com adultos é compensado pelos benefícios da atração de clientes, 

consequente da presença de limpadores adultos e da qualidade do habitat na estação de 

limpeza (ADAM, 2011). Experimentos com espécies do gênero Elacatinus no Caribe, 
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demonstraram que existe uma preferência de assentamento em cabeças de corais maiores, 

mais ao centro do recife e com maior diversidade de peixes residentes. Entretanto, os efeitos 

da densidade de coespecíficos na sobrevivência de recém assentados foram inconclusivos 

(WILSON & OSENBERG, 2002).   

Na costa brasileira, o limpador endêmico Elacatinus figaro habita  em recifes  tropicais 

areníticos ou biogênicos com maior cobertura relativa de corais na região nordeste da costa 

brasileira e recifes rochosos subtropicais na região sudeste (SAZIMA et al.,  1997). Além 

disso, em uma região em particular, as estações de limpeza podem estar associadas a uma 

grande diversidade de substratos (SAZIMA, 2000). Entretanto, apesar desta espécie ser a 

única espécie de limpador obrigatório - que limpa ao longo de todo o ciclo de vida (CÔTÉ, 

2000) - na costa brasileira, pouco se sabe sobre os padrões de distribuição e abundância desta 

espécie em diferentes regiões e os fatores relacionados. Portanto o objetivo deste trabalho foi 

conhecer os padrões de distribuição de abundância desta espécie em três localidades distintas 

da costa brasileira e verificar se estes padrões estão  relacionados com os principais fatores 

que influenciam a distribuição de limpadores em geral: (a) a estrutura da comunidade de 

clientes, (b) o grau de infestação por ectoparasitas e finalmente, (c) o tipo de substrato nas 

estações de limpeza. Especificamente, este trabalho teve o objetivo de responder às seguintes 

perguntas: (1) O número total de limpadores e o número de estações de limpeza varia entre os 

recifes das três localidades da costa e/ou está relacionado com a estrutura da comunidade de 

peixes recifais e com o grau de infestação dos clientes? (2) O número de limpadores por 

estação de limpeza varia entre as três localidades e entre diferentes substratos encontrados nas 

estações?  

Métodos 

Procedimentos de campo 

1- Abundância de E. figaro e de estações de limpeza: O número de E. figaro em cada 

localidade foi registrado a partir de buscas cuidadosas realizadas ao longo de transectos de 

20x2m (FLOETER et al.,  2007). Os transectos foram distribuídos nos seguintes sítios em 

cada localidade: Arraial do Cabo: Enseada sul na Ilha de Porcos e enseada da Pedra Vermelha 

na Ilha de Cabo Frio; Maragogi: Galés 1 e Galés 2; Salvador: Ilha dos Frades Sul, Poste 4 e 

Pedra Cardinal. Foram realizados de 7 a 15 transectos em cada sítio, gerando um total de 68 
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réplicas. Os censos foram realizados em março de 2012 em Salvador e Maragogi e em maio e 

junho de 2012 em Arraial do Cabo. Em cada transecto, foi registrado o número de estações de 

limpeza. Em cada estação de limpeza, foi registrado o substrato predominante e o tamanho e 

número de limpadores por estação. O tamanho dos limpadores foi aferido posicionando-se 

uma trena no local ocupado pelo animal no substrato (SAZIMA, 2000). Todos os dados foram 

registrados em placas de PVC. 

2- Estrutura da comunidade de peixes recifais: A disponibilidade de clientes potenciais foi 

obtida a partir da análise da estrutura da comunidade de peixes recifais presente nos mesmos 

sítios onde a abundância de limpadores foi investigada, porém em transectos separados. A 

estrutura de comunidade também foi registrada através de censos visuais ao longo de 

transectos de 20x2m (FLOETER et al.,  2007). Os censos foram realizados em março de 2012 

em Salvador e Maragogi e de janeiro a março de 2012, em Arraial do Cabo. Durante cada 

transecto eram registrados o número e o tamanho dos indivíduos de cada espécie. Todos os 

dados foram registrados em placas de PVC.  

3- Coleta de clientes: Os clientes foram capturados no mesmo período e nos mesmos sítios 

onde foram realizados os censos de limpadores. As espécies de clientes capturadas foram: 

Sparisoma axillare, Acanthurus bahianus e Stegastes fuscus. As três espécies são clientes 

comuns do limpador E. figaro (MAZZEI, 2010). Foram capturados em torno de vinte 

indivíduos de cada espécie com o uso de arpões e arbaletes. Imediatamente após a captura de 

cada indivíduo estes eram depositados em sacolas plásticas individuais com fecho prático e 

mantidos em recipientes com gelo durante o transporte para o laboratório. 

Procedimentos de laboratório:  

Infestação por ectoparasitas nos clientes: No laboratório, os indivíduos foram depositados em 

recipientes individuais com água doce por 10 minutos, e durante este tempo foram escovados 

para a remoção de ectoparasitas. Em seguida, todo o conteúdo do recipiente e das sacolas 

onde os animais estiveram foram filtrados em malhas de 50µm e fixados em álcool 70%. Os 

ectoparasitas foram posteriormente removidos da malha e identificados no menor nível 

taxonômico possível com o auxílio de lupa (modificado de SOARES et al.,  2008a). 
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Análise de dados 

1- Variação da abundância de limpadores e de estações de limpeza nos recifes 

A variação na abundância de limpadores e estações de limpeza nos recifes e os fatores 

correlacionados foram investigados em duas escalas espaciais: Entre as três localidades da 

costa brasileira: Arraial do Cabo, Salvador e Maragogi, e entre dois sítios dentro da localidade 

Arraial do Cabo. 

Para avaliar se existem diferenças significativas entre: o número de E. figaro por transecto 

(abundância de limpadores), o número de estações de limpeza por transecto (abundância de 

estações de limpeza), o número de espécies de peixes recifais por transecto (riqueza), o 

número de indivíduos de peixes recifais por transecto (densidade), o peso das três espécies de 

clientes coletadas (peso clientes) e o número de ectoparasitas por grama de cliente 

(infestação) nos recifes investigados nas três localidades, foram construídos modelos lineares 

generalizados (GLMs) para cada uma das variáveis dependentes supracitadas, sendo a 

localidade o fator explicativo testado em cada modelo. O peso dos clientes foi utilizado como 

covariável no modelo preditor da infestação por parasitas, uma vez que o peso é uma melhor 

aproximação da área superficial dos clientes do que o tamanho corporal e sabe-se que a área 

superficial do cliente apresenta uma relação positiva com o número de parasitas no indivíduo 

(GRUTTER, 2005). Na construção dos modelos primários, foi utilizada a função "gaussian" 

quando a análise de estrutura de erros do modelo indicou que os erros se ajustaram a uma 

distribuição normal e a função "poisson" quando os erros se ajustaram melhor a uma 

distribuição de poisson. Quando o modelo primário indicou superdispersão nos resíduos 

extraídos, novos modelos foram elaborados com a função quasipoisson (CRAWLEY, 2012). 

Quando a variação entre localidades foi significativa, realizou-se em seguida a comparação 

múltipla de médias de modo a identificar quais localidades se distinguiam significativamente. 

Os modelos lineares generalizados foram construídos com a função glm que está inclusa no 

pacote stats do software R versão 2.15.2 (R CORE TEAM, 2012) e o teste de comparação 

múltipla foi realizado através da função glht, inclusa no pacote multcomp, com a seleção do 

teste de "Tukey" para a comparação das médias. A comparação de médias com a função 

multcomp é indicada para GLMs  (HOTHORN et al.,  2008). 
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Para avaliar se existem diferenças significativas em uma escala espacial menor entre: a 

abundância de limpadores, a abundância de estações de limpeza, a riqueza e a densidade de 

peixes recifais e a infestação da espécie de cliente Stegastes fuscus, foram selecionados os 

dois sítios mais representativos e melhor amostrados na localidade Arraial do Cabo: a enseada 

sul na Ilha de Porcos e a enseada da Pedra Vermelha na Ilha de Cabo Frio. A espécie de 

cliente S. fuscus foi selecionada por ser um cliente comum de E. figaro nas duas localidades 

(MAZZEI, 2010) e não apresentar diferenças significativas de tamanho entre os sítios. Deste 

modo o grau de infestação por si só foi testado como uma variável relacionada com a 

abundância de limpadores e estações. As análises de variância foram realizadas através da 

construção de GLMs, como descrito acima. 

Para avaliar o quanto a riqueza de espécies e a densidade de peixes recifais estiveram 

relacionadas com a abundância de limpadores nestes dois sítios em Arraial do Cabo, foi 

realizada uma regressão múltipla sequencial entre o número de limpadores por transecto e a 

riqueza de clientes, densidade de clientes e profundidade de cada transecto. Para realizar esta 

análise, os resultados de cada transecto de contagem de limpadores foram associados aos 

resultados de transectos da estrutura de comunidade de peixes recifais, realizados nos mesmos 

sítios, nas profundidades mais próximas possível. Em Arraial do Cabo, existe um gradiente de 

profundidade caracterizado por mudanças na estrutura de peixes recifais e na comunidade 

bentônica (FERREIRA et al.,  2001) e por diferenças na temperatura da água  em períodos de 

ressurgência (FERREIRA et al. 1998). Portanto, as diferenças na estrutura de comunidade de 

peixes recifais podem estar correlacionadas às diferenças na profundidade. A regressão 

sequencial é realizada quando as variáveis utilizadas no modelo são correlacionadas, e o 

objetivo desta análise é separar as influências individuais das variáveis em relação a uma 

variável de primeira prioridade, considerada a mais importante no modelo construído para a 

previsão da variável dependente analisada (GRAHAM, 2003). A variável dependente, neste 

caso a abundância de limpadores, é correlacionada com cada variável isoladamente e 

posteriormente, as variáveis respostas são correlacionadas com a variável resposta de primeira 

prioridade, de modo a separar o quanto da explicação de cada variável é de fato isolada da 

correlação com a primeira. A riqueza de espécies foi selecionada para ser a variável de 

primeira prioridade, uma vez que está geralmente associada a uma maior abundância de 

outras espécies de limpadores (ADAM, 2011). Além disso, as outras variáveis foram 
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adicionadas no modelo com o objetivo de ver o quanto da influência da riqueza de espécies na 

abundância de limpadores pode ser explicado pela correlação com outras variáveis.  

Para avaliar se existiam diferenças na composição da comunidade de peixes recifais entre as 

três localidades e entre os dois sítios na localidade Arraial do Cabo foi utilizada uma análise 

de variância multivariada permutacional, através do uso da função adonis, incluso no pacote 

Vegan do software R versão 2.15.2. (OKSANEN, 2013). A análise de variância multivariada 

permutacional foi aplicada uma vez que a distribuição dos dados não estava de acordo com os 

pressupostos das análises paramétricas. As análises permutacionais estipulam a significância 

das diferenças a partir de modelos nulos criados por aleatorizações e são consideradas mais 

robustas que as análises não-paramétricas (GOTELLI & ELLISON, 2004). 

2- Variação da abundância de limpadores nas estações de limpeza 

Com o objetivo de analisar se existem diferenças no número de limpadores por estação de 

limpeza entre as três localidades da costa, também foram realizadas análises de variância 

bifatoriais através da função glm, como descrito acima. Como os limpadores registrados nas 

três localidades apresentavam diferenças no tamanho corporal, os indivíduos foram 

categorizados em classes de tamanho de 10mm, começando por <10mm até <60mm. As 

classes de tamanho foram utilizadas portanto como covariável no modelo. Além disso, para 

analisar se os indivíduos de diferentes tamanhos e das três localidades diferem no substrato ao 

qual se associam nas estações de limpeza, foi utilizada uma análise de variância multifatorial 

multivariada permutacional, como descrito acima. Neste modelo bifatorial, os fatores foram 

as localidades e as categorias de tamanho e matriz multivariada a matriz de abundância de 

limpadores em diferentes substratos.  

Resultados 

1- Variação da abundância de limpadores e de estações de limpeza nos recifes 

A abundância de limpadores e de estações de limpeza não variaram significativamente entre 

as três localidades da costa (Fig.2). A riqueza de peixes recifais também não variou 

significativamente entre localidades, mas a composição de espécies em cada localidade foi 

diferente (F=11.438, p=0.001). A densidade de peixes recifais variou significativamente entre 

Arraial do Cabo e Maragogi (F=3.76, p< 0.001) e entre Arraial do Cabo e Salvador (F=3.13, 
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p=0.005). Apesar da densidade de peixes recifais ser menor em Arraial do Cabo, o tamanho 

médio (±DP) dos indivíduos foi maior nesta localidade (14.0 ± 6.9) do que em Salvador (9.5 ± 

6.1) e Maragogi (10.5 ± 6.6), mas a significância desta diferença não foi testada. A infestação 

das três espécies de clientes variaram significativamente entre todas as localidades e a 

influência da covariável peso foi significativa (F=3.328, p<0.03) sendo Arraial do Cabo a 

localidade com clientes maiores e mais infestados (Fig.3). Considerando a presença e a 

abundância dessas três espécies de clientes nas três localidades, Acanthurus bahianus foi 

cerca de 5 vezes e 2 vezes mais abundante em Arraial do Cabo do que em Maragogi e 

Salvador, respectivamente. Sparissoma axillare foi cerca de 13 vezes e 2 vezes mais 

abundante em Maragogi do que em Arraial do Cabo e Salvador, respectivamente, apesar do 

tamanho médio dos indivíduos ser quase o dobro em Arraial do Cabo. Já a abundância de 

Stegastes fuscus foi similar entre Arraial do Cabo e Maragogi e em torno de 4 vezes maior 

que em Salvador. 

 

Figura 2.  Número médio (±EP) de limpadores e estações de limpeza por transecto de 40m², 

nas três localidades investigadas. 
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Figura 3. Número médio (±EP) de espécies (riqueza geral) e indivíduos (densidade geral) de 

peixes recifais por transecto de 40 m²; tamanho médio de todos os indivíduos de peixes 

recifais em cada localidade (tamanho geral); peso médio (±EP) e infestação média (±EP) 

somados, das três espécies de clientes: A. bahianus, S. axillare e S.fuscus, nas três localidades 

investigadas. 

Considerando os dois sítios na localidade Arraial do Cabo, a abundância de limpadores e de 

estações de limpeza foi significativamente maior na Ilha de Porcos do que na Ilha de Cabo 

Frio (t=4.9, p<<0.0001; t=3.8, p=0.0006). Conforme o padrão de abundância de limpadores e 

estações de limpeza, a riqueza de peixes recifais foi maior em Porcos do que na Pedra 

Vermelha (z=-6.2, p<<0,0001), a composição de espécies de peixes recifais também foi 

diferente (F=8.12, p=0.001), mas a densidade de peixes recifais entre os dois sítios não foi 

significativamente diferente. O padrão de abundância de limpadores e de riqueza de peixes 

recifais também concorda com o padrão de infestação por ectoparasitas no cliente S. fuscus 

que foi maior em Porcos do que na Pedra vermelha (t=2.5, p= 0.022) (Tab.1).  
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Tabela 1. Número médio (±DP) de limpadores, estações de limpeza, espécies (riqueza) e 

indivíduos (densidade) de peixes recifais  por transecto de 40m² e o número médio (±DP) de 

ectoparasitas por grama de indivíduo da espécie de cliente S. fuscus. 

 Sítios 

 Ilha dos Porcos Pedra Vermelha 

Limpadores 8.6 ± 7.4 1.2 ± 1.6 

Estações de limpeza 4.3 ± 2.3 0.7 ± 1.0 

Riqueza  25.5 ± 16 12.5 ± 15 

Densidade  87.8 ± 10 62.7 ± 9 

Infestação 0.036 ± 0.029 0.006 ± 0.011 

  

Considerando conjuntamente os sítios da localidade Arraial do Cabo, foi evidenciada uma 

relação positiva significativa (Tab.2) entre a riqueza média de peixes recifais e a abundância 

de limpadores. Não foi evidenciada relação entre a abundância de limpadores e a densidade de 

peixes recifais, ou a profundidade quando correlacionados isoladamente (Tab.2). Entretanto, o 

modelo de regressão sequencial evidenciou que aproximadamente 55% da relação entre 

riqueza de peixes recifais e abundância de limpadores pode ser explicada pelo efeito colinear 

da densidade de peixes recifais (Tab. 2).  

Tabela 2. Regressão linear simples e sequencial. Coeficientes (β), Erro padrão (EP), valor de 

t, de p e r²  de cada regressão são exibidos. Valores de r² nas regressões sequenciais são 

valores parciais de contribuição adicional à variável riqueza de espécies, considerada a 

variável de primeira prioridade. 

Método e variável β EP t F p r² 

Arraial do Cabo 

      

Simples             

Riqueza 0.377 0.109 3.47 12.09 0.002 0.269 

Densidade 0.045 0.029 1.56 2.45 0.129 0.046 
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2- Variação da abundância de limpadores nas estações de limpeza 

A abundância de limpadores por estação de limpeza variou significativamente entre as 

localidades Salvador e Arraial do Cabo (z= -2.534, p=0.03) e entre Salvador e Maragogi (z=-

2.408, p=0.04). A abundância de limpadores foi negativamente relacionada com o tamanho 

dos limpadores e essa correlação influenciou as diferenças no número de limpadores por 

estação de limpeza nas três localidades (z= -5.103, p<<0.001).  As estações de limpeza de 

Arraial do Cabo e Maragogi foram em média mais densamente ocupadas, porque nestas duas 

localidades foram registrados maior quantidade de limpadores com tamanho reduzido, que em 

geral ocuparam em maior número as estações de limpeza (Fig.4). Além disso, a análise 

multifatorial multivariada revelou que o tipo de substrato presente nas estações de limpeza 

varia entre as três localidades (F=36.01, p=0.001) e, em Arraial do Cabo e Maragogi, entre as 

fases de vida dos limpadores (F=3.60. p=0.005). Em Arraial do Cabo, os indivíduos menores 

que 10mm utilizaram  proporcionalmente mais o zooantídeo Palythoa caribeaorum que os 

adultos, que por sua vez utilizaram uma maior gama de substratos como estação de limpeza. 

Em Maragogi foi observada uma diferenciação ainda mais clara, onde os indivíduos menores 

que 30mm utilizam em maior proporção o coral Montastrea cavernosa e os indivíduos 

maiores que 30mm utilizam proporcionalmente mais as cavernas recobertas com alga calcárea 

(Fig.4). Entre os dois sítios na localidade Arraial do Cabo, não foram encontradas diferenças 

significativas entre o número de limpadores por estação de limpeza (z=1.67, p=0.09). 

Profundidade 0.315 0.556 0.57 0.32 0.575 -0.023 

Sequencial       

Riqueza -0.077 0.109 3.47 12.09 0.002 0.269 

Densidade 0.174 0.028 6.21 38.5 0.000 0.556 

Profundidade 1.062 1.199 0.89 0.79 0.383 -0.007 
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Figura 4.  Número médio de limpadores por estação de limpeza, pertencentes à classes de 

tamanho entre 0 e 10mm (0) até 50 a 60mm (5) e associados a diferentes tipos de cobertura 

bentônica. 
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Discussão 

Conhecer os padrões de distribuição e abundância de limpadores nos recifes e em cada 

estação de limpeza fornece indicativos importantes dos processos que podem dar origem a 

estes padrões. A comparação dos padrões em três localidades da costa brasileira evidenciou 

que diferentes processos podem estar atuando na distribuição e abundância de limpadores em 

cada localidade e que a importância destes processos fica mais clara com o maior 

conhecimento do comportamento do limpador e de seus clientes. 

A correspondência entre a abundância de limpadores e estações de limpeza e a infestação por 

ectoparasitas e peso dos clientes diferiu nas duas escalas espaciais analisadas. Os clientes 

investigados neste trabalho são espécies frequentes nas estações de limpeza de E. figaro na 

localidade Arraial do Cabo (MAZZEI, 2010), provavelmente porque são mais abundantes 

nesses locais  (A. bahianus e S. fuscus) e/ou porque atingem maiores dimensões 

(especialmente S. axillare), sendo este ultimo um forte indicativo do grau de infestação por 

ectoparasitas (GRUTTER, 2005). No entanto, a importância destas espécies-cliente pode não 

ser igual nas restantes localidades já que nestas, os seus tamanhos e abundâncias são menores. 

Espécies de peixes recifais mais parasitadas procuram as estações de limpeza e interagem com 

os limpadores mais frequentemente que espécies menos parasitadas (ARNAL et al.,  2000; 

SIKKEL et al.,  2004) e podemos esperar que dentro da mesma espécie, indivíduos menos 

parasitados também procurem menos pelas estações. Portanto, é provável que as espécies de 

clientes analisadas neste trabalho não procurem tão frequentemente as estações de limpeza de 

E. figaro nas localidades onde são menos infestadas. Outras espécies devem carregar 

quantidades equivalentes de ectoparasitas em Salvador e Maragogi, que correspondam com a 

abundância de limpadores nestes locais, uma vez que a comparação em escala local revelou 

que existe uma grande correspondência entre essas duas variáveis.  

A correspondência entre a abundância de limpadores e estações de limpeza e a densidade de 

peixes recifais também diferiu nas duas escalas espaciais analisadas. Mais uma vez, a 

presença de espécies em alta densidade que não representem bem os verdadeiros clientes de 

E. figaro pode ser a causa deste padrão. A comparação em menor escala revelou que não 

existe correlação significativa entre a abundância de limpadores e a densidade de peixes 

recifais isoladamente, mas a densidade de peixes recifais foi responsável por metade da 

influência da riqueza de espécies na abundância de limpadores. Ou seja, não foram 
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encontradas mais estações de limpeza nos sítios mais densamente habitados e sim nos mais 

ricos com maior densidade de indivíduos. Isso significa que somente a alta densidade de 

algumas espécies deve corresponder com a maior abundância de limpadores. A densidade de 

indivíduos é positivamente correlacionada com o sucesso de infestação por ectoparasitas 

(SASAL, 2003). Entretanto, a infestação por ectoparasitas é maior em grupos de tamanhos 

intermediários, provavelmente porque cardumes grandes conferem menor risco de infestação 

aos indivíduos na posição central do cardume (SASAL, 2003). Além disso, a presença em 

maior densidade de espécies territoriais afetam negativamente a quantidade de clientes que 

frequentam as estações de limpeza e a duração das interações com a espécie E. evelynae 

(ARNAL & CÔTÉ, 1998). Portanto, o papel da riqueza de peixes recifais associado a 

densidade de indivíduos na abundância de limpadores depende da espécie-cliente e do 

comportamento desta, o qual pode determinar o grau de infestação e o grau de visitação da 

própria espécie e das outras espécies de clientes às estações de limpeza. Somente conhecendo 

quais são as principais espécies-clientes e como elas se comportam em cada localidade será 

possível avaliar corretamente o papel da densidade de indivíduos na determinação da 

abundância de limpadores e estações de limpeza. 

O número de limpadores na costa brasileira (4.5±4.0) é similar ao encontrado nas ilhas do 

Caribe com menor abundância de limpadores e menor grau de infestação por ectoparasitas na 

espécie Stegastes diencaeus (CHENEY & CÔTÉ, 2003). O grau de infestação é similar ao 

encontrado para S. fuscus na costa brasileira, mas ao contrário do presente trabalho, no Caribe 

foi encontrada uma relação negativa entre o grau de infestação da espécie S. diencaeus e a 

densidade de limpadores (CHENEY & CÔTÉ, 2003). Por outro lado, a relação entre a 

densidade de limpadores e o grau de emergência de ectoparasitas nos recifes foi positiva 

(CHENEY & CÔTÉ, 2003), demonstrando mais uma vez que o padrão de um único cliente 

ou poucas espécies de clientes podem não ser representativos para explicar a abundância de 

limpadores nos recifes. De qualquer modo, na costa brasileira, assim como nas ilhas do 

Caribe, a disponibilidade de ectoparasitas parece ser um fator importante na determinação da 

abundância de limpadores.  

A distribuição da abundância de limpadores entre as estações de limpeza dentro de um recife 

nos dá dicas sobre os processos que originam os padrões. Na localidade Arraial do Cabo, o 

ponto com maior abundância de limpadores também continha mais estações de limpeza, mas 
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não continha mais indivíduos por estação. Isso pode significar que os habitats de qualidade 

para novas estações de limpeza não são limitantes neste sítio, ou o contrário, os habitats são 

limitantes mas não suportam mais indivíduos, o que levaria os novos limpadores a procurarem 

por novas estações que poderiam ser de menor qualidade. Na espécie de peixe limpador do 

Pacífico, L. dimidiatus, os limpadores recrutas procuram assentar próximos a coespecíficos, o 

que lhes confere vantagem pela maior atração de clientes e por os adultos estarem em habitats 

de melhor qualidade (ADAM, 2011).  Entretanto, em Arraial do Cabo e em Maragogi, foi 

observada uma separação clara entre recrutas e adultos, que ficam em estações de limpeza 

diferentes, e associados a tipos de substrato diferentes. Como a infestação por ectoparasitas na 

costa brasileira é muito menor do que nos recifes de corais do Pacífico (GRUTTER, 1994), é 

provável que os custos decorrentes da competição entre juvenis e adultos sejam maiores para 

E. figaro do que para L. dimidiatus. No caribe, estudos com espécies do gênero Elacatinus 

revelaram que o número de limpadores por estação de limpeza difere entre indivíduos da 

mesma espécie associados a diferentes substratos. Indivíduos associados a corais geralmente 

ocupam as estações em pares monogâmicos, enquanto que os indivíduos associados a 

esponjas podem ocupar as estações em grupos de até 40 indivíduos (WHITEMAN & CÔTÉ, 

2002). Os indivíduos em esponjas não se comportam como limpadores e se alimentam de 

copépodes cyclopoides, que conferem um maior crescimento aos indíviduos associados a 

esponjas, apesar da maior densidade do grupo (WHITE et al.,  2007). Competição por 

parceiros sexuais também poderia gerar o padrão de distribuição da densidade nas estações de 

limpeza. As espécies do gênero Elacatinus apresentam como estratégia reprodutiva a 

formação de casais monogâmicos, em que os machos disputam com outros machos por 

fêmeas e territórios de melhor qualidade (HARDING et al.,  2003). Neste caso, nós propomos 

que processos separados podem estar influenciando a densidade de indivíduos em estações 

ocupadas por adultos e juvenis. As estações ocupadas por adultos são influenciadas por 

processos dependentes de densidade, onde mais indivíduos reduzem a aptidão per capita 

através do desmantelamento do casal e da competição por alimento. As estações ocupadas por 

juvenis, ao contrário, sofrem efeitos inversamente dependente de densidade. É de se esperar 

que o serviço de limpeza fornecido por adultos seja melhor que o oferecido por juvenis, por 

restrições de tamanho e de experiência em lidar com o cliente. Neste caso, mais limpadores 

juvenis na estação podem ser um atrativo para os clientes e uma maneira de competir com as 

estações ocupadas por casais experientes. Estudos futuros avaliando a qualidade dos 
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diferentes habitats e substratos ocupados em cada localidade, por adultos e juvenis e os efeitos 

da competição entre as diferentes gerações tornarão mais claro os processos envolvidos nos 

padrões de abundância nas estações de limpeza. 

O peixe limpador E. figaro é amplamente distribuído na costa brasileira e está presente em 

localidades com grandes diferenças quanto a estrutura de comunidades de peixes recifais, 

associado a diferentes espécies e habitats da comunidade bentônica. O padrão de distribuição 

da abundância nas estações de limpeza indica que a espécie E. figaro parece ser influenciada 

pela disponibilidade de alimento e por processos denso-dependentes. Futuros estudos do 

comportamento desta espécie em diferentes localidades da costa tornarão mais claros os 

processos que de fato influenciam os padrões de distribuição e abundância deste limpador 

endêmico da costa brasileira.  
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Capítulo 2 

O comportamento alimentar do peixe limpador Elacatinus figaro 

Resumo 

Os peixes limpadores são conhecidos pelo importante papel funcional que desempenham nos 

ambientes recifais. Os limpadores removem ectoparasitas que causam malefícios a saúde de 

outros peixes que os visitam (denominados de clientes), que por sua vez fornecem alimento 

para os limpadores. Entretanto, os verdadeiros custos e benefícios para clientes e limpadores 

dependem da proporção de ectoparasitas e outros itens na dieta dos limpadores e do grau de 

infestação de seus clientes. Para avaliar a verdadeira natureza do comportamento alimentar do 

gobídeo limpador endêmico da costa brasileira, Elacatinus figaro, foram coletados limpadores 

e clientes em três localidades da costa brasileira, com o objetivo de conhecer detalhadamente 

a dieta desta espécie e estimar a disponibilidade de ectoparasitas no ambiente. Os 

ectoparasitas foram os itens mais importantes na dieta desta espécie, mas ainda assim, são 

menos importantes do que para outras espécies de limpadores (como os gobídeos do caribe). 

Por outro lado, a importância de escamas (um correlato de trapaça) na sua dieta também foi 

mais baixa, o que pode implicar uma menor tendência por parte do E. figaro para a trapaça. 

Outros itens alternativos foram de grande relevância em termos quantitativos e evidenciaram 

que E. figaro é um limpador relativamente plástico, que forrageia em diferentes habitats e se 

alimenta de forma generalista. Além disso, a sua alimentação parece diferir dependendo da 

localidade. O grau de infestação nos clientes investigados foi menor do que em clientes no 

Caribe e no Pacífico, o que pode ser a causa do comportamento mais plástico desta espécie. O 

limpador parece atender à sua demanda energética através da exploração honesta de diferentes 

itens alimentares e não através de trapaças, como em outras espécies de limpadores. Portanto, 

a natureza das interações desta espécie com a sua clientela são geralmente positivas e de 

grande relevância mesmo em áreas onde a infestação por ectoparasitas é baixa.  
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Introdução 

Peixes limpadores são conhecidos por remover ectoparasitas, tecido doente, muco e escamas 

de outros peixes, conhecidos como clientes (FEDER, 1966; YOUNGBLUTH, 1968). No 

entanto, também fazem parte da dieta destes peixes itens não advindos de clientes, como ovos 

de peixes, zooplâncton (LOSEY, 1974), pólipos de corais, tecido de esponjas (ARNAL & 

CÔTÉ, 2000) e poliquetas (WHITEMAN & CÔTÉ, 2002). Os peixes limpadores são 

classificados como obrigatórios quando limpam ao longo de todo o ciclo de vida e como 

facultativos quando limpam apenas quando juvenis (CÔTÉ, 2000) ou quando alternam o 

comportamento alimentar quando adultos (WHITEMAN & CÔTÉ, 2002). Limpadores 

obrigatórios em geral apresentam maior dependência de itens advindos dos clientes 

(ectoparasitas, muco ou escamas) do que limpadores facultativos (CÔTÉ, 2000). Entretanto, 

mesmo entre espécies de limpadores obrigatórios, existe grande diferença na proporção de 

itens advindos de seus clientes e dentre estes itens, na proporção dos que são parasíticos ou 

não parasíticos, como escamas e muco (GRUTTER, 1997).  

A proporção de itens parasíticos e não parasíticos na dieta indica a natureza da interação entre 

o limpador e seus clientes (LOSEY, 1979). A remoção de ectoparasitas caracteriza interações 

mutualísticas que geram benefícios aos clientes (BINNING et al.,  2013; CLAGUE et al. 

2011;  GRUTTER, 1999), enquanto que a remoção de muco e escamas caracteriza interações 

comensais ou até mesmo parasíticas (POULIN & GRUTTER, 1996). Comparações entre 

diferentes espécies de limpadores obrigatórios no Pacífico (GRUTTER, 1997; LOSEY, 1974; 

YOUNGBLUTH, 1968) de fato identificaram diferenças na proporção de itens parasíticos e 

não parasíticos na dieta destas espécies. Estudos com a espécie Labroides dimidiatus 

encontraram que as diferenças na proporção de ectoparasitas e muco em duas regiões estavam 

relacionadas com o grau de infestação por ectoparasitas nos clientes (GRUTTER, 1997).  

Para algumas espécies de gobídeos do Caribe, a dependência alimentar dos limpadores 

depende do habitat ao qual os indivíduos estão associados. Indivíduos associados a corais se 

comportam como limpadores e apresentam grande dependência de seus clientes enquanto que 

indivíduos associados a esponjas não se comportam como limpadores na maioria das vezes 

(WHITE et al.,  2007; WHITEMAN & CÔTÉ, 2002). Mais uma vez, entre os limpadores 

obrigatórios associados a corais, a proporção de itens parasíticos e não parasíticos (escamas e 
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muco) advindos dos clientes varia de acordo com o grau de infestação por ectoparasitas entre 

as ilhas do Caribe (CHENEY & CÔTÉ, 2005).  

Além da variação intra e interespecífica, existem diferenças entre a dieta de limpadores 

machos e fêmeas. Estudos com a espécie Labroides dimidiatus revelam que machos 

trapaceiam mais durante as interações, o que significa remover mais itens não parasíticos de 

seus clientes (BSHARY et al.,  2008). Já em espécies do gênero Elacatinus no Caribe, são as 

fêmeas que trapaceiam mais (SOARES et al.,  2009). 

No atlântico sudoeste, a espécie endêmica Elacatinus figaro apresenta ampla distribuição 

latitudinal (SAZIMA et al.,  1997), atende uma grande diversidade de clientes e pode estar 

associada a uma grande diversidade de substratos (SAZIMA et al.,  2000). Entretanto, apesar 

desta ser a única espécie de limpador obrigatório na costa brasileira, nenhum estudo 

investigou se existe variação no papel funcional deste limpador em termos  de itens 

consumidos em diferentes localidades da costa e, entre sexos. Neste contexto, o objetivo deste 

trabalho foi determinar, pela primeira vez, o papel funcional do limpador E. figaro em três 

localidades da costa brasileira  respondendo às seguintes perguntas: (1) Existe variação 

espacial e/ou entre sexos na composição e abundância de itens na dieta? (2) Existe variação 

espacial e/ou entre sexos na dependência de clientes para a dieta, e esta dependência está 

relacionada com grau de infestação dos clientes? (3) O limpador E. figaro é seletivo ou 

generalista quanto aos grupos de ectoparasitas ingeridos? 

Métodos 

Procedimentos de campo 

1- Coleta de E. figaro: Foram coletados 23 indivíduos em Maragogi e 25 em Salvador, em 

março de 2012 e 22 indivíduos em Arraial do Cabo em maio e junho de 2012. As coletas 

foram realizadas com puçás, após a anestesia dos animais com óleo de cravo. Após a captura, 

os organismos foram depositados em recipientes com álcool 75%, interrompendo a atividade 

digestiva do animal.  

2- Coleta de clientes: Os clientes foram capturados no mesmo período e nos mesmos sítios 

que os limpadores foram coletados. As espécies de clientes capturadas foram: Sparisoma 

axillare, Acanthurus bahianus e Stegastes fuscus. As três espécies são clientes comuns do 
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limpador E. figaro (MAZZEI, 2010). Foram capturados em torno de vinte indivíduos de cada 

espécie com o uso de arpões e arbaletes. Imediatamente após a captura de cada indivíduo 

estes eram depositados em sacolas plásticas individuais com fecho prático e mantidos em 

recipientes com gelo durante o transporte para o laboratório.  

Procedimentos de laboratório 

Análise da dieta de E. figaro: A análise dos conteúdos foi realizada com o auxílio de uma lupa 

(aumento de 40x) e os itens encontrados classificados até o menor nível taxonômico possível. 

Todo o conteúdo de cada indivíduo foi despejado e analisado em placas de petri posicionadas 

sobre malhas quadriculadas de 1mm². O protocolo de registro dos itens foi constituído de duas 

etapas: a contagem numérica de cada item alimentar e a estimativa da cobertura bidimensional 

através da contagem do número total de quadrados de 1mm² ocupados por cada categoria 

(WHITEMAN & CÔTÉ, 2002). Os itens foram agrupados nas seguintes categorias 

alimentares: (a) Gnatídeos, que incluiu as larvas de isópodes da família Gnathiidae; (b) 

Caligídeos, que incluiu os copépodes parasitas da família Caligidae; (c) Copépodes de vida-

livre, que inclui os copépodes não parasitas; (d) Ostrácodes, (e) Escamas, (f) Diatomáceas, (g) 

Grãos de areia, (h) itens não identificados, que inclui alguns copépodes e outros crustáceos 

em avançado estado de decomposição que não puderam ser identificados, (i) Gastrópodes e (j) 

Material digerido, que incluiu todo material amorfo de coloração bege.  

2- Infestação por ectoparasitas nos clientes: No laboratório, os indivíduos foram depositados 

em recipientes individuais com água doce por 10 minutos, e durante este tempo foram 

escovados para a remoção de ectoparasitas. Em seguida, todo o conteúdo do recipiente e das 

sacolas onde os animais estiveram foram filtrados em malhas de 50µm e fixados em álcool 

70%. Os ectoparasitas foram posteriormente removidos da malha e identificados no menor 

nível taxonômico possível com o auxílio de lupa (modificado de SOARES et al.,  2008a).  

Análise dos dados 

1- Composição e variação da dieta: 

Com o objetivo de comparar a importância de cada item na alimentação de E. figaro foi 

utilizado o Índice de Importância Relativa (IRI) calculado a partir da seguinte equação: 
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Onde N é a porcentagem numérica relativa do item, V é porcentagem relativa de cobertura do 

item e F a frequência de ocorrência do item dentre todos os indivíduos analisados (PINKAS 

et al.,  1971). Um item foi considerado importante quando apresentou IRI >50% 

(LONGENECKER, 2007). Para avaliar diferenças na composição e abundância de itens entre 

localidades e, entre machos e fêmeas, foi utilizada uma análise de variância multifatorial 

multivariada permutacional, através do uso da função ADONIS, incluso no pacote Vegan do 

software R versão 2.15.2. (OKSANEN, 2013). A análise de variância multifatorial 

multivariada permutacional foi aplicada uma vez que a distribuição dos dados não estava de 

acordo com os pressupostos das análises paramétricas. As análises permutacionais estipulam a 

significância das diferenças a partir de modelos nulos criados por aleatorizações e são 

consideradas mais robustas que as análises não-paramétricas (GOTELLI & ELLISON, 2004). 

2- Variação da dependência na dieta e do grau de infestação dos clientes 

Para avaliar diferenças no número médio de parasitas ou outros itens ingeridos por indivíduo 

entre localidades, além de machos e fêmeas, foram elaborados dois modelos lineares 

generalizados (GLM). A análise prévia da estrutura de erros indicou que os resíduos se 

ajustavam a uma distribuição de poisson, o que determinou o tipo de função utilizada no 

modelo primário. O modelo primário indicou superdispersão nos resíduos extraídos e, 

portanto, novos modelos foram elaborados com a função quasipoisson (CRAWLEY, 2012). 

As localidades onde os limpadores foram coletados, e o sexo dos indivíduos foram inclusos 

nos modelos como fatores. Após a elaboração dos modelos, foi realizado um processo manual 

de deleção de parâmetros e em seguida a comparação de médias dos modelos completos e 

reduzidos através do teste de "Tukey" indicado quando há superdispersão dos resíduos 

(CRAWLEY, 2012). Por exemplo, se após serem removidos os parâmetros associados ao 

fator localidade não houver diferenças significativas entre o modelo completo e modelo 

reduzido, poderá ser interpretado que a localidade não é uma variável importante no modelo 

de previsão da variável independente investigada (CRAWLEY, 2012).  Após a detecção dos 

modelos mínimos (inclui as variáveis cuja remoção gera diferenças significativas do modelo 

completo) foram realizadas comparações múltiplas de média através do teste de "Tukey", de 

modo a evidenciar diferenças entre os níveis de cada fator. Os modelos foram elaborados com 

a função glm, inclusa no pacote stats do software R versão 2.15.2 (R CORE TEAM, 2012), e 

o teste de comparação múltipla atráves da função glht, inclusa no pacote multcomp, com a 
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seleção do teste de "Tukey" para a comparação das médias. A comparação de médias com a 

função multcomp é indicada para GLMs  (HOTHORN et al.,  2008).  

Para avaliar as diferenças no número total de parasitas entre as três espécies de clientes e entre 

as três localidades, também foram construídos modelos lineares generalizados com a função 

quasipoisson, seguindo o mesmo protocolo supracitado. O peso dos clientes foi acrescentado 

como covariável explicativa no modelo, uma vez que o peso é uma melhor aproximação da 

área superficial dos clientes do que o tamanho corporal e sabe-se que a área superficial do 

cliente apresenta uma relação positiva com o número de parasitas no indivíduo (GRUTTER, 

2005). Para avaliar diferenças na disponibilidade dos grupos de parasitas nos clientes, foi 

calculada a frequência numérica relativa de cada grupo de parasita.  

3 - Seletividade 

A seletividade de E. figaro  foi avaliada somente para os dois principais grupos de 

ectoparasitas encontrados na dieta desta espécie, que por sua vez foram os dois principais 

grupos de parasitas a infectar as três espécies de clientes analisadas. Para determinar a 

seletividade por estes dois grupos alimentares foi calculado o índice de eletividade de Ivlev 

(Ivlev, 1961), através da seguinte equação: 

  
     

     
 

Onde ri é a proporção de determinado item na dieta e pi a proporção do item encontrada no 

ambiente (no caso nos clientes de E. figaro). O indíce de Ivlev pode variar de -1 a +1, sendo -

1 um indicativo de seleção negativa e +1 indicativo de seleção positiva de determinado item. 

De modo a testar a significância da diferença entre os valores positivos e negativos de 0, foi 

elaborado um modelo nulo de aleatorização através da ferramenta PopTools no programa 

excel, pacote office 2007.  A abundância numérica dos itens foi aleatorizada entre as 

categorias alimentares e novos índices recalculados em 1000 ensaios, criando um modelo 

nulo de índices de seletividade. Para considerar o índice de seletividade significativamente 

positivo ou negativo, a probabilidade de valores recalculados serem maiores ou menores que 

os valores reais ao acaso deveria ser menor que 0.05%.    
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Resultados: 

1- Composição e variação da dieta 

De modo geral, os itens mais frequentes na dieta de E. figaro foram as larvas de isópodes 

gnatídeos (79%), copépodes caligídeos (59%) e copépodes de vida livre (53%) (Fig. 5, a). Os 

itens mais frequentes ocuparam as maiores porcentagens de áreas dos conteúdos, com exceção 

dos copépodes de vida-livre, que apesar de frequentes ocuparam em média (±DP) pequenas 

áreas dos conteúdos (3%±5). As diatomáceas, apesar de pouco frequentes nos conteúdos 

(12%), foram representativas em termos de área (10%±23) (Fig. 5, c) devido ao grande 

número de diatomáceas registradas por indivíduo (Fig.5, b). Dentre as diatomáceas foram 

identificadas diatomáceas penatas, que são tipicamente associadas ao bentos e diatomáceas 

cêntricas da espécie Coscinodiscus wailesii, que são diatomáceas planctônicas típicas de 

ambientes com turbulência (TOMAS, 1996). Outros itens encontrados (média±DP) em 

maiores quantidades por indivíduo foram as larvas de isópodes gnatídeos (9±10), copépodes 

calígideos (3±3) e  ostrácodes (2±4) (Fig.5, b).  
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Figura 5. (a) Frequência de ocorrência, (b) número médio (± EP) por indivíduos e (c) 

porcentagem de cobertura média (± EP) dos itens encontrados na dieta de E. figaro nas três 

localidades investigadas. 

 

 



31 
 

 

A dieta de E. figaro diferiu significativamente entre as três localidades da costa brasileira mas 

não entre machos e fêmeas (Tab. 3). Diatomáceas foram registradas apenas em Salvador, 

ostrácodes em Arraial do Cabo e Salvador, e gastrópodes apenas em Arraial do Cabo e 

Maragogi (Tab.4). Além de diferenças na composição de itens, a importância dos principais 

itens também diferiu entre as localidades. Copépodes caligídeos foram os itens mais 

importantes em Arraial do Cabo, enquanto que as larvas de isópodes gnatídeos foram os itens 

mais importantes em Salvador e Maragogi (Tab.4).   

Tabela 3. Análise de variância multifatorial multivariada da média de consumo dos itens 

alimentares entre machos e fêmeas e entre as três localidades da costa brasileira.  

 Df F R2 p 

Localidade 2 6.48 0.18 0.001 

Sexo 1 0.95 0.01 0.483 

Localidade:Sexo 2 0.84 0.02 0.630 

 

2- Variação da dependência na dieta e do grau de infestação dos clientes 

Os itens parasíticos foram os itens mais importantes na dieta de E. figaro nas três localidades 

estudadas (Tab.4), enquanto a importância de itens não parasíticos, representados pelas 

escamas, foi relativamente baixa (Tab.4). Entretanto, não foram encontradas diferenças 

significativas entre o número médio de parasitas ingeridos em cada localidade ou entre 

machos e fêmeas. Foram encontradas diferenças significativas apenas no número médio de 

outros itens ingeridos (Tab.5) entre Salvador e Arraial do Cabo (F=2.43, p=0.037) e Salvador 

e Maragogi (F=2.46, p=0.034) (Fig.5).  
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Tabela 5. Valores de retenção de F e p para variáveis testadas para os modelos preditivos do 

número médio de ectoparasitas e outros itens encontrados na dieta de E. figaro. 

 Parasitas Outros 

 Valor de F Valor de p Valor de F Valor de p 

Localidade  0.783 0.462 8.93 0.000 

Sexo 0.004 0.950 0.577 0.451 

Localidade: Sexo 0.080 0.923 0.377 0.688 

 

Figura 5. Número médio de ectoparasitas (barras pretas) e de outros itens (barras brancas) 

(±EP) ingeridos por E. figaro nas três localidades da costa. 

 Considerando o grau de infestação por ectoparasitas nos clientes, existiram diferenças 

significativas entre as três localidades da costa e entre espécies. As diferenças entre 

localidades se aplicou às três espécies e não sofreu influência de diferenças entre os pesos 

corporais dos indivíduos nas três localidades. Já as diferenças entre espécies são influenciadas 

pelo peso destas (Tab.6, Tab.8). 
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Tabela 8. Valores de retenção de F e p para variáveis testadas para os modelos preditivos do 

número médio do total de ectoparasitas entre localidade e espécies. 

 Valor de F Valor de p 

Localidade 21.42 0.000 

Espécie 55.94 0.000 

Peso 9.461 0.002 

Peso:Espécie 3.328 0.038 

Localidade: Peso 0.918 0.402 

Localidade:Espécie 1.310 0.269 

3-  Seletividade 

Não foi detectada seletividade positiva ou negativa significativa pelos dois principais grupos 

de ectoparasitas encontrados na dieta de E. figaro (Tab. 7) demonstrando que este limpador é 

generalista no remoção dos principais grupos de ectoparasitas durante as interações de 

limpeza, ao menos nas interações com as três espécies cujo grau de infestação foi investigado 

neste trabalho. 

Discussão 

Os itens mais importantes para a dieta do limpador Elacatinus figaro são os ectoparasitas 

removidos de seus clientes durante as interações de limpeza. O importante papel funcional da 

remoção de ectoparasitas se mantém em diferentes localidades da costa e não varia entre 

machos e fêmeas. Por outro lado, o limpador da costa brasileira é um limpador generalista 

capaz de forragear em diferentes habitats (bentos e plâncton), ingerir diferentes tipos de 

alimento não advindos de seus clientes e diferentes grupos de ectoparasitas de acordo com as 

suas disponibilidades nas diferentes localidades.   

De modo geral, os itens encontrados na dieta de E. figaro são itens comuns em outras espécies 

de limpadores. As larvas de isópodes gnatídeos são o item mais importante na dieta de outros 

limpadores (ARNAL & CÔTÉ, 2000; GRUTTER, 1997) e os parasitas mais comuns na 

maioria dos peixes recifais (GRUTTER, 1994; SMIT & DAVIES, 1999). São mais fáceis de 

ser removidos, pois estão conectados de forma frágil aos seus hospedeiros (GRUTTER, 1996) 

já que se desassociam destes após a refeição para mudar de estágio de vida (SMIT & 

DAVIES, 2004). Entretanto, apesar de serem uma fonte abundante de alimento, as larvas de 
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isópodes gnatídeos nem sempre são o alvo preferencial dos limpadores em termos 

energéticos, principalmente onde os níveis de infestação por ectoparasitas são mais baixos. A 

espécie limpadora do pacífico, L. dimidiatus, apesar de se alimentar com maior frequência de 

isópodes gnatídeos, apresenta preferência alimentar pelo muco de seus clientes, uma fonte de 

alimento mais energética (GRUTTER & BSHARY, 2003). Todavia, o muco confere aos 

peixes recifais proteção contra queimaduras solares e infecções (EBRAN et al. 1999; ECKES 

et al.,  2008), sendo os clientes prejudicados com a remoção de muco. Assim, na natureza, 

este limpador tem que comer contra um possível forrageamento ótimo, do ponto de vista 

energético, isto é, forragear mais ectoparasitas do que muco, de modo a manter as interações 

com seus clientes (BSHARY & GRUTTER, 2005). Mesmo assim, nos locais onde a 

disponibilidade de gnatídeos é menor, os limpadores se alimentam de muco com maior 

frequência (GRUTTER, 1997), alterando portanto a natureza da interação de limpeza 

(GRUTTER & POULIN, 1998).  As espécies do Caribe - como E. evelynae e E. prochilos - 

também se alimentam frequentemente de isópodes gnatídeos ou de copépodes calígideos 

(ARNAL & CÔTÉ, 2000; CHENEY & CÔTE, 2005), mas estes preferem isópodes gnatídeos 

em detrimento de muco (SOARES et al.,  2010). A disponibilidade de parasitas parece ser 

extremamente importante para estes limpadores, já que onde o grau de infestação por 

ectoparasitas é menor, os indivíduos se alimentam mais de escamas e muco de seus clientes 

(CHENEY & CÔTÉ, 2005) ou de outros itens disponíveis no ambiente, como copépodes de 

vida livre, ostrácodes e poliquetas (CHENEY & CÔTÉ, 2005; WHITEMAN & CÔTÉ, 2002). 

Estudos com os indivíduos "não limpadores" da espécie E. Evelynae identificaram maiores 

taxas de crescimento e menores taxas de mortalidade em indivíduos associados a esponjas que 

se alimentavam exclusivamente de copépodes cyclopoides não parasitas (WHITE et al.,  

2007). Portanto, a natureza das interações de limpeza varia em termos de custo-benefício 

tanto para os clientes quanto para os limpadores. No caso de E. figaro, a diversidade de itens 

na dieta desta espécie revela que a mesma é capaz de forragear em diversos tipos de habitats e 

consumir em maior quantidade outros tipos de itens para complementar a sua dieta. As 

diatomáceas são, pela primeira vez, encontradas em numero significativo na dieta de um 

gobídeo limpador. Esse item conjuntamente com outros itens como ostrácodes e copépodes de 

vida livre sugere grande importância deste itens não parasíticos na dieta desta espécie, 

contrariamente a outras espécies de gobídeos limpadores (CHENEY & CÔTÉ, 2005). Ainda, 

o hábito diverso das diatomáceas encontradas na dieta de E. figaro indica que essa espécie é 
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capaz de ingerir itens dos bentônicos e planctônicos, confirmando o que foi previsto através 

de observações comportamentais para esta espécie (MAZZEI, 2010). A importância destes 

itens alternativos não advindos dos clientes varia entre diferentes localidades, revelando a 

plasticidade deste limpador em aproveitar diferentes oportunidades de alimentação 

dependendo da localidade. 

A importância relativa dos ectoparasitas na dieta de E. figaro foi menor do que em outras 

espécies de limpadores. A porcentagem relativa de volume ocupado por ectoparasitas na dieta 

de E. figaro atingiu no máximo 35%, enquanto que no Caribe pode chegar a 62% (CHENEY 

& CÔTÉ, 2005). Por outro lado, a importância de escamas na dieta de E. figaro nas três 

localidades foi relativamente baixa (6 a 8%), revelando que escamas, que carregam pedaços 

de tecido vivo, não parecem ser o principal substituto dos ectoparasitas na dieta desta espécie. 

A possível presença de muco de clientes na dieta de E. figaro não pôde ser distinguida dentre 

o material digerido, entretanto, a baixa frequência de escamas encontradas nos conteúdos é 

um forte indicativo de que muco também deve ter de pouca importância na dieta desta 

espécie, assim como para outras espécies do gênero Elacatinus (CHENEY & CÔTÉ, 2005; 

SOARES et al.,  2009). Nas três localidades da costa brasileira, o grau de infestação por 

ectoparasitas foi menor que em espécies de clientes comuns no Pacífico e no Caribe 

(CHENEY & CÔTÉ, 2005; GRUTTER, 1994), o que sugere que ectoparasitas podem não ser 

suficientes para atender a demanda energética dessa espécie. De fato, o número de interações 

diárias entre E. figaro e seus clientes é em torno de 6 vezes menor que no Caribe (SAZIMA et 

al.,  2000) e sabe-se que o maior motivador para interações com Elacatinus spp. é o grau de 

infestação dos clientes (ARNAL et al.,  2000; SIKKEL et al.,  2004).  

O comportamento de determinadas espécies de clientes podem afetar o comportamento 

alimentar dos peixes limpadores. Clientes com maior área de vida selecionam estações de 

limpeza com limpadores que oferecem serviços mais honestos (BSHARY & SCHÄFFER, 

2002). Já clientes residentes, que não apresentam possibilidade de escolha, impõem punições 

físicas ou perseguições aos limpadores trapaceiros (BSHARY & SCHÄFFER, 2002). Ambos 

os tipos de estratégias de controle são efetivas para o controle do comportamento alimentar da 

espécie de limpador do pacífico L. dimidiatus (BSHARY & GRUTTER, 2005). No caso de E. 

figaro é pouco provável que mecanismos de controle sejam os responsáveis pela menor 

frequência de trapaças observada nesta espécie. Nas espécies do gênero Elacatinus do Caribe, 
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onde a frequência de trapaças é maior que em E. figaro, não foi possível detectar nenhum 

mecanismo de controle por parte dos clientes (SOARES et al.,  2008b). A frequência de 

encontros entre limpadores e clientes e a capacidade de reconhecimento de clientes por parte 

dos limpadores são determinantes da funcionalidade dos mecanismos de controle (BSHARY 

& BRONSTEIN, 2004). Entre duas espécies de limpadores obrigatórios do gênero Labroides, 

a espécie Labroides bicolor apresentou  maior área de vida, interagindo com menor 

frequência com os mesmos indivíduos. Isso provavelmente diminui a possibilidade de 

controle de trapaças por parte de seus clientes e consequentemente essa espécie apresenta um 

comportamento alimentar mais trapaceiro que L. dimidiatus (OATES et al.,  2012). No caso 

do gênero Elacatinus, o número de encontros entre o limpador e o cliente deve depender 

predominantemente da iniciativa dos clientes, uma vez que os limpadores desse gênero são 

extremamente associados ao substrato e apresentam pequenas áreas de vida. A frequência 

com que o cliente procura as estações depende do grau de infestação do individuo (ARNAL 

& CÔTÉ, 2001). Portanto, espécies mais parasitadas, em locais com maior grau de 

emergência de ectoparasitas, devem ter maior possibilidade de sucesso no controle de trapaças 

por parte do limpador (SOARES et al.,  2008b). Tal fato não se aplica ao caso de estudo para 

E. figaro, uma vez que o grau de infestação por ectoparasitas é mais baixo, assim  como o 

número de interações diárias entre limpadores e clientes. Portanto, o controle por parte dos 

clientes não parece ser a causa do comportamento honesto observado neste espécie. 

Adicionalmente, SOARES e colaboradores (2008b) propuseram outras razões para a não 

detecção de mecanismos de controle dos clientes de Elacatinus spp.: (a) a menor dependência 

de ectoparasitas para alimentação, (b) possíveis restrições quanto à capacidade cognitiva e (c) 

diferenças na relação custo/benefício dos mecanismos de controle de trapaça para limpadores 

e clientes quando a infestação por ectoparasitas  e o número de trapaças são mais baixos. No 

caso de E. figaro, nada é conhecido sobre a capacidade cognitiva dessa espécie, mas o 

presente estudo revelou que o baixo número de interações diárias está relacionado a uma 

menor dependência de ectoparasitas na dieta desta espécie, provavelmente relacionado ao 

menor grau de infestação por ectoparasitas. Entretanto, ao contrário das espécies do mesmo 

gênero no Caribe, a baixa dependência de ectoparasitas não é compensada por um maior 

número de trapaças. A maior importância de outros itens na dieta desta espécie pode ser o 

fator responsável por tal “comportamento de honestidade”. Como o grau de infestação por 

ectoparasitas e o número de interações é ainda menor na costa brasileira do que no Caribe, na 
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costa brasileira não existiram oportunidades suficientes para que a trapaça nesta espécie tenha 

evoluído como uma alternativa energética. Portanto esta espécie continuou dependente de 

itens alternativos adquiridos no ambiente. Somente uma avaliação detalhada das preferências 

alimentares de E. figaro, juntamente com a quantificação do valor energético desses itens 

alternativos e a quantificação dos custos e benefícios dos diferentes tipos de comportamentos 

alimentares poderão esclarecer as diferenças de comportamento alimentar observada nessa 

espécie 

O número médio de ectoparasitas ingeridos nas três localidades não variou significativamente, 

contrariamente à variação significativa no grau de infestação dos clientes. É possível que as 

espécies de clientes analisadas (apenas 3) não sejam representativas da disponibilidade 

parasítica desses locais, logo o gradiente de infestação pode não ser verdadeiro. Outra 

possibilidade é que nessas localidades onde existe maior disponibilidade de ectoparasitas 

também exista maior disponibilidade de outros itens que disputem a preferência do limpador, 

ou que os próprios limpadores se tornem mais seletivos nessas regiões com maior abundancia 

de ectoparasitas, comendo apenas os parasitas maiores e mais energéticos e deixando os 

menores (e desse modo assegurando o retorno dos seus clientes; GRUTTER, 1997).   

O comportamento alimentar do limpador E. figaro também não variou entre machos e fêmeas. 

Na espécie L. dimidiatus, os machos punem as fêmeas em casos de trapaça, dada a 

possibilidade de perda do cliente no caso de ambos os sexos trapacearem durante uma 

interação conjunta com um cliente (BSHARY et al.,  2008). No caso dos gobídeos 

caribenhos, os machos reduzem as trapaças e não punem as fêmeas (SOARES et al.,  2009). 

Essa mudança de comportamento parece estar associada ao sistema de acasalamento, já que 

os gobídeos caribenhos,  tal como o E. figaro são monogâmicos e o macho não é ameaçado 

no caso de um maior ganho energético da fêmea (SOARES et al.,  2009). Ao contrário, a 

espécie  L. dimidiatus é poligâmica, e os machos punem as fêmeas maiores mais severamente, 

provavelmente porque existe um risco de perda de sua posição dominante (RAIHANI et al.,  

2012)  

Outro indicativo da plasticidade de E. figaro é a ausência de seletividade pelos principais 

grupos de ectoparasitas, sendo mais frequente na sua dieta o grupo de ectoparasitas mais 

abundante no ambiente. Por outro lado,  a espécie L. dimidiatus apresenta seletividade por 

larvas de gnatídeos mesmo nos locais onde copépodes calígideos são mais abundantes 
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(GRUTTER, 1997). Esta diferença entre as duas espécies pode estar relacionada mais uma 

vez à diferenças no grau de infestação entre as duas localidades ou à diferenças no valor 

energético dos grupos de parasitas nas duas localidades.   

O limpador E. figaro é o único limpador obrigatório da costa brasileira e interage com uma 

grande diversidade de espécies (MAZZEI, 2010; SAZIMA, 2000). A importância de 

ectoparasitas na dieta desta espécie é relativamente menor, mas pode ser suficiente em termos 

de serviços prestados à comunidade recifal uma vez que o grau de infestação por ectoparasitas 

no sudoeste atlântico também é menor que em outros locais. Além disso, este limpador parece 

contar menos com itens parasíticos advindos de seus clientes, mas também com menos itens 

não parasíticos (as escamas), o que sugere que este limpador pode ser considerado menos 

trapaceiro do que outras espécies. Finalmente, esta evidência de plasticidade nos modos de 

forrageio e tipos de itens ingeridos certamente tem implicação numa maior resistência e 

resiliência a possíveis mudanças ambientais relacionadas a impactos naturais e 

antropogenicos diversos. Tal fato é de extrema importância, para essa espécie categorizada 

como ameaçada (MACHADO, 2008), e cuja importância se estende a todas as outras espécies 

com quem interage. Estudos que avaliem a importância em termos de valor energético dessas 

diferentes fontes alimentares e experimentos de preferência alimentar de E. figaro aumentarão 

o entendimento do papel funcional e ajudarão na previsão de medidas de manejo desta 

espécie.  
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Discussão geral 

Os efeitos da densidade populacional nas populações de peixes limpadores, assim como em 

outras populações de peixes recifais, devem ser avaliados considerando os custos e benefícios 

adquiridos frente aos eventos de predação e obtenção dos recursos necessários à 

sobrevivência da espécie.  

Algumas espécies de peixes recifais podem exibir em um mesmo recife comportamento 

solitário e formações gregárias, o que oferece uma boa oportunidade para este tipo de 

comparação. Os indivíduos da espécie Thalassoma bifasciatum passam mais tempo se 

alimentando quando estão em grupo do que solitários e exibem menor taxa de mortalidade por 

predação. Entretanto, no caso dessa espécie, o maior tempo de alimentação é consequente dos 

efeitos negativos da competição intra-específica em formações gregárias e não da vantagem 

adquirida pelo menor risco de predação (WHITE et al.,  2007). Os peixes limpadores 

obrigatórios parecem ter suas populações pouco afetadas por predação. Os limpadores 

obrigatórios interagem frequentemente com predadores potencialmente perigosos (CÔTÉ, 

2000; SOARES et al.,  2007), mas são poucos os registros de predação (revisado em CÔTÉ, 

2000). Alguns comportamentos dos limpadores foram reconhecidos como estratégias pré-

conflito para interagir com predadores. A espécie L. dimidiatus  fornece estímulos tácteis com 

a nadadeira pélvica, que reduzem o estresse (SOARES et al.,  2011) e prolongam as 

interações com seus clientes (BSHARY & WÜRTH, 2001), e esses estímulos tácteis são 

oferecidos com maior frequência em clientes potencialmente perigosos  (BSHARY & 

WÜRTH, 2001). As espécies do gênero Elacatinus também reconhecem clientes 

potencialmente perigosos e ficam mais estressados na presença desses (SOARES et al.,  

2012), mas aparentemente esse efeito fisiológico de reconhecimento garante a segurança 

desses limpadores, pois leva a espécie a ter prioridade de atendimento a clientes 

potencialmente perigosos (SOARES et al.,  2012). O limpador E. figaro em Arraial do Cabo 

também interage com clientes potencialmente perigosos (MAZZEI, 2010) e por isso é pouco 

provável que a predação seja o principal processo determinador da densidade de indivíduos 

nas estações de limpeza desta espécie. Por outro lado, os resultados deste trabalho revelam 

que a disponibilidade de seu principal alimento (ectoparasitas) é um fator importante na 

distribuição desta espécie.  
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Mudanças na abundância de presas podem gerar respostas rápidas na abundância de 

determinadas espécies, principalmente naquelas com tempo de vida curto, que estão mais 

suscetíveis a eventos ecológicos recentes (LONGENECKER, 2007). Em seis espécies 

crípticas de peixes recifais coocorrentes e de vida curta, o padrão abundância foi 

positivamente correlacionada com a abundância de suas presas, revelando a importância da 

disponibilidade de presas na estruturação das comunidades de peixes recifais 

(LONGENECKER, 2007). Experimentos em aquário revelaram que a espécie E. figaro é uma 

espécie com ciclo de vida curto (MEIRELLES et al.,  2009) e que portanto poderia ter 

respostas rápidas dependendo da disponibilidade de clientes e da disponibilidade de 

ectoparasitas em seus clientes.  

O grau de infestação por ectoparasitas em peixes recifais varia temporalmente ao longo do dia 

(SIKKEL et al.,  2004), ao longo do ano e espacialmente (GRUTTER, 1994) e portanto os 

padrões de distribuição e o comportamento alimentar registrados no presente trabalho também 

devem variar ao longo do tempo. Também é necessário verificar a sazonalidade dos itens 

alimentares alternativos registrados na dieta de E. figaro, de modo a avaliar se a 

disponibilidade destes itens também influencia a distribuição dos indivíduos nos recifes em 

geral e em cada estação de limpeza. É sugerido que a plasticidade alimentar em peixes recifais 

é associada a eventos oportunísticos em resposta ao aumento da disponibilidade de 

determinados itens (PRATCHETT et al, 2001). Entretanto, estudos recentes com a espécie 

Plectroglyphidodon lacrymatus demonstraram que a mudança espacial no comportamento 

alimentar (herbivoria X planctofagia) desta espécie estava relacionado com diferenças na 

qualidade do habitat em cada local e o aumento da competição intra- e interespecífica 

(CURTIS-QUICK et al.,  2012). Portanto, mudanças na qualidade do habitat encontrado nas 

três localidades investigadas para E. figaro, assim como o aumento da competição por 

ectoparasitas entre adultos e entre adultos e juvenis são uma explicação plausível para o 

comportamento alimentar plástico desta espécie e para a segregação entre adultos e juvenis 

nas estações de limpeza. 

A estrutura da comunidade de clientes afeta a disponibilização de ectoparasitas, que em 

consequência afetam os padrões de abundância de limpadores, mas o contrário também é 

verdadeiro e estudos revelaram que a distribuição e abundância de limpadores também afetam 

a estrutura de comunidade de clientes (GRUTTER et al.,  2003; WALDIE et al.,  2011). 
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Algumas espécies são claramente mais afetadas que outras com a remoção de limpadores dos 

recifes. Para espécies territoriais, os custos relacionados com a viagem a estações de limpezas 

mais distantes são maiores que os benefícios adquiridos com a limpeza e portanto os padrões 

de distribuição desta espécie não são afetados pela presença do limpador (WHITEMAN et al.,  

2002). A presença de limpadores adquire maior importância na distribuição de espécies com 

maiores áreas de vida (GRUTTER et al.,  2003) e espécies mais parasitadas (ARNAL & 

CÔTÉ, 2001). Além disso, os limpadores podem afetar a distribuição de espécies 

indiretamente, por exemplo, reduzindo o comportamento agressivo de predadores com os 

peixes no entorno das estações após as interações (CHENEY et al.,  2008). Por fim, foi 

observado que a presença de limpadores pode afetar as taxas de predação de corais nas 

imediações das estações de limpeza, através da atração de peixes coralívoros que procuram 

por interações (ADAM, 2012). No presente trabalho foi registrada uma relação positiva entre 

a riqueza de espécies de peixes recifais e abundância de limpadores e estações de limpeza, 

mas não é possível determinar se a presença de limpadores é a causa ou consequência da 

maior riqueza de espécies. O baixo grau de infestação por ectoparasitas na costa brasileira 

sugere que os benefícios das interações pode não ser um fator preponderante na estruturação 

das comunidades, mas por outro lado, as interações honestas com este limpador também 

representam uma redução dos custos envolvidos neste tipo de interação. Estudos futuros que 

avaliem o impacto dos ectoparasitas nas comunidades de peixes recifais, assim como a 

capacidade de controle destes por parte dos limpadores irão revelar a importância desta 

espécie no funcionamento do ecossistema e consequentemente o papel que esta espécie 

poderá ter na conservação das comunidades de peixes recifais brasileiros.  

Conclusões gerais 

 Na costa brasileira, o peixe limpador Elacatinus figaro apresenta um comportamento 

alimentar mais plástico, porém mais honesto, do que outras espécies do mesmo 

gênero, distribuídas no Caribe.  

 A natureza das interações de limpeza envolvendo esta espécie pode ser considerada 

positiva, ainda que a sua dependência das interações para a alimentação seja 

relativamente baixa.  

 Os padrões de abundância de E. figaro são similares ao longo da costa brasileira, mas 

a correspondência com fatores como riqueza de espécies e grau de infestação por 
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ectoparasitas depende de quantas e com que frequência estas espécies de fato 

interagem com o limpador, o que gerou as diferenças nos resultados obtidos em 

diferentes escalas espaciais no presente trabalho. 

 Os padrões de distribuição desta espécie nas estações de limpeza indicam que a 

abundância de limpadores deve ser regulada pela disponibilidade de alimento e por 

competição intraespecífica.  

 

Perspectivas  

 

Futuros estudos envolvendo experimentos de preferência alimentar e de habitats, assim como 

estudos que avaliem os efeitos da densidade nas populações de limpadores irão evidenciar se 

os processos indicados neste trabalho estarão de fato relacionados com os padrões de 

distribuição e o comportamento alimentar observados na espécie E. figaro. Além disso, 

experimentos de remoção de limpadores dos recifes e o maior conhecimento sobre as espécies 

que interagem com E. figaro em diferentes regiões irão evidenciar a importância desta espécie 

na estruturação das comunidades de peixes recifais brasileiras. 
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