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Dactylopterus volitansDactylopterus volitans
coió, falso-voadorcoió, falso-voador

Caranx crysosCaranx crysos
carapau, xareletecarapau, xarelete

Seriola dumeriliSeriola dumerili
olho-de-boiolho-de-boi

Priacanthus arenatusPriacanthus arenatus
olho-de-cãoolho-de-cão

Diplodus argenteusDiplodus argenteus
marimbá, marimbaumarimbá, marimbau

Pseudupeneus maculatusPseudupeneus maculatus
trilha, salmonete,trilha, salmonete,
saramunetesaramunete

Pseudocaranx dentexPseudocaranx dentex
garapoá, xareu-bicudogarapoá, xareu-bicudo

Apogon pseudomaculatusApogon pseudomaculatus
totótotó

Malacanthus plumieriMalacanthus plumieri
pirápirá

Kyphosus sectatrixKyphosus sectatrix
pirajica, piranjica,pirajica, piranjica,
pirambocapiramboca

Ogcocephalus vespertilioOgcocephalus vespertilio
peixe-morcegopeixe-morcego

Chilomycterus spinosusChilomycterus spinosus
baiacu-de-espinhobaiacu-de-espinho

Sphoeroides spengleriSphoeroides spengleri
baiacu-pinima, baiacu-pinima, 
baiacu-mirimbaiacu-mirim

Balistes vetula Balistes vetula 
cangulo-rei, cangulo-real cangulo-rei, cangulo-real 

Cantherhines macrocerusCantherhines macrocerus
peixe-porco-pintado, peixe-porco-pintado, 
porco-de-pintas-brancasporco-de-pintas-brancas

Scorpaena plumieriScorpaena plumieri
mangangá, peixe-pedra, mangangá, peixe-pedra, 
peixe-escorpiãopeixe-escorpião

Canthigaster figueiredoiCanthigaster figueiredoi
baiacu-mirim, baiacu-mirim, 
baiacu-de-recifebaiacu-de-recife

Aluterus scriptusAluterus scriptus
cangulo-pavão,cangulo-pavão,
peixe-raquete-listrado peixe-raquete-listrado 

Cantherhines pullusCantherhines pullus
peixe-porco-pintado,peixe-porco-pintado,
porco-de-pintas-laranjasporco-de-pintas-laranjas

Holocentrus adscensionisHolocentrus adscensionis
jaguareçá, janguriçá,jaguareçá, janguriçá,
mariquitamariquita

Myripristis jacobusMyripristis jacobus
fogueira, olho-de-vidro, fogueira, olho-de-vidro, 
mariquita-olhãomariquita-olhão
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Acanthostracion polygoniusAcanthostracion polygonius
peixe-cofre-colmeia,peixe-cofre-colmeia,
peixe-vaca peixe-vaca 
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 Situado a cerca de 35 km do continente, o Arquipélago 
dos Alcatrazes compreende duas unidades de conservação 
- uma aberta à visitação - que protegem rica biodiversidade, 
com destaque para a excepcional variedade de peixes. 
	 Este	 folheto	 apresenta	 imagens	 e	 nomes	 científico	 e	
popular de alguns dos peixes ósseos, recifais e nativos* mais 
comuns em Alcatrazes. Para cada espécie estão destacados 
o comprimento máximo aproximado em centímetros                   
( ), o comportamento dos indivíduos formarem cardumes 
( ) ou viverem solitários ou em pequenos grupos ( ), o 
hábito alimentar - piscívoro ( ), invertívoro ( ), herbívoro 
( ), onívoro ( ) ou planctívoro ( )** - e o estado de 
conservação nacional de acordo com o Ministério do Meio 
Ambiente: VU, vulnerável; NT, quase ameaçada; LC, pouco 
preocupante;	DD,	dados	insuficientes;	NE,	não	avaliada.

Peixes recifais do Peixes recifais do 
Arquipélago dos Arquipélago dos 
AlcatrazesAlcatrazes

Famoso Famoso pelas espécies pelas espécies 
terrestres únicas e terrestres únicas e pelos pelos 

soberbos paredões de granito soberbos paredões de granito 
sobrevoados por numerosas sobrevoados por numerosas 

aves, o Arquipélago dos aves, o Arquipélago dos 
Alcatrazes, no litoral norte de Alcatrazes, no litoral norte de 
São Paulo, possui uma São Paulo, possui uma outra outra 

riqueza natural: submersa riqueza natural: submersa nas nas 
águas que banham seus recifes águas que banham seus recifes 
rochosos encontra-se uma das rochosos encontra-se uma das 
maiores diversidades de peixes maiores diversidades de peixes 

marinhos da costa brasileira e marinhos da costa brasileira e 
do Oceano Atlântico Sul!do Oceano Atlântico Sul!
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Gymnothorax funebrisGymnothorax funebris
moreia-verdemoreia-verde

Gymnothorax vicinusGymnothorax vicinus
moreia-amarela, caramuru, moreia-amarela, caramuru, 
moreia-boca-roxamoreia-boca-roxa

250
Gymnothorax moringaGymnothorax moringa
moreia-pintadamoreia-pintada

Myrichthys ocellatusMyrichthys ocellatus
miriquita, falsa-moreia, miriquita, falsa-moreia, 
murucutucamurucutuca

*Estão excluídos os grupos com esqueleto cartilaginoso, como tubarões e 
raias, e espécies não recifais - que não utilizam os recifes para alimenta-
ção, abrigo ou reprodução - ou exóticas (originárias de outras regiões e 
introduzidas no ambiente pela ação humana).
**Piscívoros: alimentam-se de outros peixes; invertívoros: alimentam-se 
de invertebrados, como esponjas, corais, vermes, crustáceos, moluscos 
ou equinodermos; herbívoros: comem macroalgas e plantas; onívoros: 
alimentam-se tanto de vegetais como animais em geral; planctívoros: 
ingerem plâncton.

Synodus intermediusSynodus intermedius
peixe-lagartopeixe-lagarto

Fistularia tabacariaFistularia tabacaria
peixe-trombetapeixe-trombeta
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Ptereleotris randalliPtereleotris randalli
peixe-dardo, linha-azul,peixe-dardo, linha-azul,
neon-branconeon-branco

Abudefduf saxatilisAbudefduf saxatilis
sargentinho, castanheta,sargentinho, castanheta,
saberêsaberê

Pempheris schomburgkiiPempheris schomburgkii
piaba-do-mar, papudinhapiaba-do-mar, papudinha

Elacatinus figaroElacatinus figaro
góbi-neon, peixe-neongóbi-neon, peixe-neon

Emblemariopsis signiferEmblemariopsis signifer
macaquinho-cabeça-pretamacaquinho-cabeça-preta

Chromis flavicaudaChromis flavicauda
donzela-de-rabo-amarelodonzela-de-rabo-amarelo

Chromis jubaunaChromis jubauna
saberê, donzela-jubaúnasaberê, donzela-jubaúna

Stegastes variabilisStegastes variabilis
donzela-amarela,donzela-amarela,
donzela-cacaudonzela-cacau

Chaetodon striatusChaetodon striatus
peixe-borboleta-listradopeixe-borboleta-listrado

Labrisomus cricotaLabrisomus cricota
amborêamborê

Parablennius marmoreusParablennius marmoreus
macaco-ouro, blênio, macaco-ouro, blênio, 
maria-da-tocamaria-da-toca

Centropyge aurantonotusCentropyge aurantonotus
peixe-anjo-anão, peixe-anjo-anão, 
peixe-anjo-dorso-de-fogopeixe-anjo-dorso-de-fogo

Holacanthus ciliarisHolacanthus ciliaris
peixe-anjo, paru-verdepeixe-anjo, paru-verde
peixe-anjo-rainha, ciliárispeixe-anjo-rainha, ciliáris

Holacanthus tricolorHolacanthus tricolor
paru-soldado, tricólor, paru-soldado, tricólor, 
peixe-anjo-tricolor, vigáriopeixe-anjo-tricolor, vigário

Pomacanthus paruPomacanthus paru
frade, parufrade, paru

Labrisomus nuchipinnisLabrisomus nuchipinnis
maria-da-toca, guavina,maria-da-toca, guavina,
moré, macaco, garriãomoré, macaco, garrião

Parablennius pilicornisParablennius pilicornis
maria-da-toca, macaco, maria-da-toca, macaco, 
blênioblênio

Cryptotomus roseusCryptotomus roseus
budião-rosa,budião-rosa,
budião-batatabudião-batata

Scarus zelindaeScarus zelindae
peixe-papagaio-zelinda, peixe-papagaio-zelinda, 
budião/papagaio-bananabudião/papagaio-banana

Epinephelus marginatusEpinephelus marginatus
garoupa-verdadeiragaroupa-verdadeira

Mycteroperca acutirostrisMycteroperca acutirostris
badejo-mirabadejo-mira

Halichoeres poeyiHalichoeres poeyi
budião-puxê, budião-rei,budião-puxê, budião-rei,
peixe-sabonete-verdepeixe-sabonete-verde

Sparisoma amplumSparisoma amplum
peixe-papagaio-dos-peixe-papagaio-dos-
recifes, budião-verderecifes, budião-verde

Sparisoma frondosumSparisoma frondosum
peixe-papagaio-sinaleiropeixe-papagaio-sinaleiro

Epinephelus morioEpinephelus morio
garoupa-são-tomégaroupa-são-tomé

Mycteroperca bonaciMycteroperca bonaci
badejo-quadrado,badejo-quadrado,
badejo-ferrobadejo-ferro

Halichoeres dimidiatusHalichoeres dimidiatus
budião-azul, peixe-budião-azul, peixe-
sabonete-de-cara-amarela sabonete-de-cara-amarela 

Halichoeres sazimaiHalichoeres sazimai
budião-do-fundo, budião-do-fundo, 
peixe-sabonetepeixe-sabonete

Sparisoma axillareSparisoma axillare
peixe-papagaio-cinzento,peixe-papagaio-cinzento,
budião-cinzentobudião-cinzento

Sparisoma tuiupirangaSparisoma tuiupiranga
peixe-papagaio-vermelhopeixe-papagaio-vermelho

Paranthias furciferParanthias furcifer
boquinha, pargo-mirimboquinha, pargo-mirim

Serranus baldwiniSerranus baldwini
badejinho-lanterna, badejinho-lanterna, 
mariquita-pintadamariquita-pintada

Bodianus pulchellusBodianus pulchellus
budião-arara,budião-arara,
budião-vermelhobudião-vermelho

Clepticus brasiliensisClepticus brasiliensis
budião-fantasmabudião-fantasma

Acanthurus chirurgusAcanthurus chirurgus
peixe-cirurgião-comum,peixe-cirurgião-comum,
peixe-cirurgião-listradopeixe-cirurgião-listrado

Anisotremus surinamensisAnisotremus surinamensis
sargo-de-beiçosargo-de-beiço

Haemulon aurolineatumHaemulon aurolineatum
cocoroca, cotinga,cocoroca, cotinga,
sapuruna, xira-brancasapuruna, xira-branca

Pareques acuminatusPareques acuminatus
maria-nagômaria-nagô

Bodianus rufusBodianus rufus
budião-papagaiobudião-papagaio

Acanthurus bahianusAcanthurus bahianus
peixe-cirurgião-barbeiropeixe-cirurgião-barbeiro

Acanthurus coeruleusAcanthurus coeruleus
peixe-cirurgião-azulpeixe-cirurgião-azul

Anisotremus virginicusAnisotremus virginicus
salemasalema

Haemulon plumieriHaemulon plumieri
abiquara,abiquara,
cocoroca-mulatacocoroca-mulata

Lutjanus analisLutjanus analis
cioba, vermelho-caranhacioba, vermelho-caranha
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Stegastes fuscusStegastes fuscus
donzelinha, querê-querê,donzelinha, querê-querê,
donzela-escura, maria-moledonzela-escura, maria-mole

Coryphopterus glaucofraenumCoryphopterus glaucofraenum
maria-da-toca, maria-da-toca, 
amoré-vidro, góbi-de-areiaamoré-vidro, góbi-de-areia
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Halichoeres brasiliensisHalichoeres brasiliensis
budião-sipica/verde,budião-sipica/verde,
peixe-sabonete-brasileiropeixe-sabonete-brasileiro

Chromis multilineataChromis multilineata
mulata, donzela-marrom,mulata, donzela-marrom,
crômis-tesoura, tesourinhacrômis-tesoura, tesourinha


