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Apresentação

s ambientes costeiros e oceânicos contêm a
maior parte da biodiversidade disponível no
planeta. Não obstante, grande parte desses
sistemas vem passando por algum tipo de
pressão antrópica, levando populações de
importantes recursos pesqueiros, antes nume-

rosas, a níveis reduzidos de abundância e, em
alguns casos, à ameaça de extinção. Observam-se, em conse-
qüência, ecossistemas em desequilíbrio, com a dominância
de espécies de menor valor comercial, ocupando os nichos
liberados pelas espécies sobreexplotadas, o que representa
uma séria ameaça ao desenvolvimento sustentável.

Tal situação levou a comunidade internacional a efetuar es-
forços e pactuar normas para a conservação e exploração
racional das regiões costeiras, mares e oceanos, plataformas
continentais e grandes fundos marinhos, destacando a Con-
venção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e o Capítulo
17 da Agenda 21 (Proteção dos Oceanos, de Todos os Tipos
de Mares e das Zonas Costeiras, e Proteção, Uso Racional e
Desenvolvimento de seus Recursos Vivos), além da Convenção
da ONU sobre Diversidade Biológica. O Brasil é parte destes
instrumentos, tendo participado ativamente da elaboração
de todos eles, revelando seu grande interesse e preocupação
na matéria.

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar –
CNUDM, ratificada por mais de 100 países, é um dos maiores
empreendimentos da história normativa das relações interna-
cionais, dispondo sobre todos os usos, de todos os espaços
marítimos e oceânicos, que ocupam mais de 70% da superfí-
cie da Terra. O Brasil assinou a CNUDM em 1982 e a ratificou
em 1988, além de ter incorporado seus conceitos sobre os
espaços marítimos à Constituição Federal de 1988 (Art. 20,
incisos V e VI), os quais foram internalizados na legislação
ordinária pela Lei Nº. 8.617, de 4 de janeiro de 1993. A
Convenção encontra-se em vigor desde 16/11/1994.

A Zona Econômica Exclusiva (ZEE) constitui um novo concei-
to de espaço marítimo introduzido pela Convenção, sendo
definida como uma área que se estende desde o limite exte-
rior do Mar Territorial, de 12 milhas de largura, até 200 mi-
lhas náuticas da costa, no caso do nosso País. O Brasil tem,
na sua ZEE de cerca de 3,5 milhões de km2, direitos exclusi-
vos de soberania para fins de exploração e aproveitamento,
conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não
vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito e

seu subsolo, bem como para a produção de energia a partir
da água, marés, correntes e ventos.

Ao lado dos direitos concedidos, a CNUDM também demanda
compromissos aos Estados-partes. No caso dos recursos vivos
(englobando os estoques pesqueiros e os demais recursos
vivos marinhos, incluindo os biotecnológicos), a Convenção
(Art. 61 e 62) estabelece que deve ser avaliado o potencial
sustentável desses recursos, tendo em conta os melhores
dados científicos disponíveis, de modo que fique assegurado,
por meio de medidas apropriadas de conservação e gestão,
que tais recursos não sejam ameaçados por um excesso de
captura ou coleta. Essas medidas devem ter, também, a finali-
dade de restabelecer os estoques das espécies ameaçadas
por sobreexploração e promover a otimização do esforço de
captura, de modo que se produza o rendimento máximo
sustentável dos recursos vivos marinhos, sob os pontos de
vista econômico, social e ecológico.

Para atender a esses dispositivos da CNUDM e a uma forte
motivação interna, a Comissão Interministerial para os Recur-
sos do Mar – CIRM aprovou, em 1994, o Programa REVIZEE
(Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na
Zona Econômica Exclusiva), destinado a fornecer dados téc-
nico-científicos consistentes e atualizados, essenciais para
subsidiar o ordenamento do setor pesqueiro nacional.

Iniciado em 1995, o Programa adotou como estratégia básica
o envolvimento da comunidade científica nacional, especia-
lizada em pesquisa oceanográfica e pesqueira, atuando de
forma multidisciplinar e integrada, por meio de Subcomitês
Regionais de Pesquisa (SCOREs). Em razão dessas característi-
cas, o REVIZEE pode ser visto como um dos programas mais
amplos e com objetivos mais complexos já desenvolvidos
no País, entre aqueles voltados para as ciências do mar,
determinando um esforço sem precedentes, em termos da
provisão de recursos materiais e da contribuição de pessoal
especializado.

Essa estratégia está alicerçada na subdivisão da ZEE em qua-
tro grandes regiões, de acordo com suas características ocea-
nográficas, biológicas e tipo de substrato dominante:

1. Região Norte – da foz do Rio Oiapoque à foz do
Rio Parnaíba;

O
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2. Região Nordeste – da foz do Rio Parnaíba até
Salvador, incluindo o Arquipélago de Fernando de
Noronha, o Atol das Rocas e o Arquipélago de São
Pedro e São Paulo;

3. Região Central – de Salvador ao Cabo de São Tomé,
incluindo as Ilhas da Trindade e Martin Vaz;

4. Região Sul – do Cabo de São Tomé ao Chuí.

Em cada uma dessas regiões, a responsabilidade pela coorde-
nação e execução do Programa ficou a cargo de um SCORE,
formado por representantes das instituições de pesquisa
locais, contando, ainda, com a participação de membros
do setor pesqueiro regional.

O processo de supervisão do REVIZEE está orientado para a
garantia, em âmbito nacional, da unidade e coerência do
Programa e para alavancagem de meios e recursos, em confor-
midade com os princípios cooperativos (formação de parce-
rias) da CIRM, por meio da Subcomissão para o Plano Setorial
para os Recursos do Mar – PSRM e do Comitê Executivo para
o Programa. Coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente,
esse fórum é composto pelos seguintes representantes: Mi-
nistério das Relações Exteriores (MRE), Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério da Educa-
ção (MEC), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Marinha
do Brasil (MB/MD), Secretaria da Comissão Interministerial
para os Recursos do Mar (SECIRM), Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Bahia Pes-
ca S.A. (empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Irriga-
ção e Reforma Agrária do Estado da Bahia) e Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA, coordenador operacional do REVIZEE.

A presente edição integra uma série que traduz, de forma
sistematizada, os resultados do Programa REVIZEE, para as
suas diversas áreas temáticas e regiões, obedecendo às se-
guintes grandes linhas: caracterização ambiental (climatolo-
gia, circulação e massas d´água, produtividade, geologia,
e biodiversidade); estoques pesqueiros (abundância, sazona-
lidade, biologia e dinâmica); avaliação de estoques e análise
das pescarias comerciais; relatórios regionais, com a síntese
do conhecimento sobre os recursos vivos; e, finalmente, o
Sumário Executivo Nacional, com a avaliação integrada do
potencial sustentável de recursos vivos na Zona Econômica
Exclusiva.

A série, contudo, não esgota o conjunto de contribuições
do Programa para o conhecimento dos recursos vivos da
ZEE e das suas condições de ocorrência. Com base no esforço
de pesquisa realizado, foram, e ainda vêm sendo produzidos
um número significativo de teses, trabalhos científicos, rela-
tórios, apresentações em congresso e contribuições em reu-
niões técnicas voltadas para a gestão da atividade pesqueira
no país, comprovando a relevância do Programa na produção
e difusão de conhecimento essencial para a ocupação orde-
nada e o aproveitamento sustentável dos recursos vivos da
ZEE brasileira.

Rudolf de Noronha
Diretor do Programa de Gerenciamento Ambiental Territorial – MMA

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0610
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Prefácio

este volume da série Documentos REVIZEE
são apresentadas informações sobre a identi-
ficação e a ocorrência de inúmeras larvas de
peixes coletadas dentro do Programa de Avali-
ação do Potencial Sustentável de Recursos
Vivos na Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE).
O material estudado foi proveniente de três

operações oceanográficas realizadas entre 1998 e 2000, na
área compreendida entre Rio Real (BA) e Cabo de São Tomé
(RJ), incluindo bancos submarinos e as ilhas oceânicas de
Martin Vaz e Trindade.

O Programa REVIZEE possibilitou o conhecimento das espé-
cies de larvas de peixes que constituem a comunidade ictio-
planctônica que está presente na área contemplada pelo
SCORE Central. Esse programa impulsionou o estudo das larvas
de peixes ao longo da costa brasileira, em especial a costa
central, que apresentava carência de informações sobre as
larvas que ocorrem na região oceânica.

A identificação das espécies de larvas de peixes de uma de-
terminada área é de grande importância para os estudos de
levantamento dos recursos pesqueiros existentes. A maioria
dos peixes teleósteos marinhos possui estágio larval, passan-
do parte do seu ciclo de vida no plâncton. Sendo assim, o
potencial de explotação desses recursos depende diretamen-
te do que ocorre durante essa fase da vida.

Existem muitos atlas de identificação dos estágios iniciais
de desenvolvimento de espécies de peixes que ocorrem no
Atlântico Norte e no Indo-Pacífico. Entretanto, até o mo-
mento não existia nenhum atlas com a identificação das
larvas de peixes que ocorrem na costa brasileira. Este guia é
uma contribuição para o conhecimento das larvas de peixes,
principalmente com hábitos mesopelágicos, que ocorrem
na costa brasileira.

No atlas são contempladas 13 ordens, 95 famílias e 156 es-
pécies de larvas de peixes entre as quais nove constituem
ocorrência nova para a costa do Brasil. Algumas espécies
também tiveram as suas ocorrências ampliadas.

O atlas é separado por capítulos representando as ordens
estudadas que possuem as principais informações para a
identificação, a ecologia e a distribuição da espécie na
costa central e no mundo, e a literatura utilizada como ba-
se para a obtenção dessas informações e para a identifica-
ção. Foi apresentada também uma lista de espécies que foram

contempladas nesse atlas, incluindo os táxons que foram
identificados ao nível taxonômico de ordem e família e que
não foram representados em pranchas. Este atlas contém
ainda informações sobre os estudos de ictioplâncton, área
de estudo e metodologia de coleta e de identificação. Contém
ainda uma tabela com a ocorrência dos táxons em cada
operação oceanográfica e um glossário com os principais
termos utilizados para a identificação de larvas de peixes.

Desta forma, este atlas contribui com o conhecimento das
larvas de peixes da costa brasileira e torna mais acessível
essas informações para os ictioplânctólogos e para todos
que desejam iniciar estudos sobre o plâncton. Esperamos
que este atlas seja o início da realização de vários guias de
identificação das larvas de peixes da costa brasileira e que
incentive o estudo desses organismos no Brasil.

Ana Cristina Bonecker e Márcia Salustiano de Castro
As editoras

N
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This volume of the REVIZEE Document Series summarizes information on
the identification and occurrence of the innumerable larval fish collected
during the Program “Assessment of the Sustainable Living Resource
Potential of the Exclusive Economic Zone” (REVIZEE). The study material
was collected during three oceanographic cruises carried out between
1998 and 2000, in the area from the Real River (BA) to the São Tomé
Cape (RJ), including submarine banks and the oceanic islands Martin
Vaz and Trindade.

The REVIZEE Program made possible great improvements in the knowledge
of the larval fish species that constitute the ichthyoplankton community
present in the area delimited by the Central SCORE. This program
significantly advanced the study of larval fishes along the Brazilian coast,
especially the central coast where information about larval oceanic fishes
was sparse.

Accurate identification of the larval fishes in a specific area is fundamentally
important for assessment of fisheries resources. The great majority of
marine teleost fishes have a larval stage, spending part of their life cycles
in the plankton. The exploitation potential of these resources depends
directly on events during this phase of their life cycle.

There are many identification guides for the early life stages of fish
species occurring in the North Atlantic and Indo-Pacific. However, until
now there was no identification guide for larval fishes from Brazil. The
present volume is a contribution to the understanding of the larval fishes
occurring along the Brazilian coast, mainly those which have a mesopelagic
habit.

The guide provides information about 13 orders, 95 families and 156
species of larval fishes, of which nine species were recorded for the first
time off Brazil. The geographical distributions of several species were
extended.

The chapters are arranged according to orders, and for each species provide
basic information on identification, ecology and distribution along the
central coast and worldwide, and the references that were used for species
identification and to obtain distribution data. A complete species list includes
taxa that were identified to the taxonomic level of order and family and
are not represented in the plates. In addition, there is information on
ichthyoplankton studies, study area, sampling and identification
methodologies. A table lists the occurrence of each taxon during the
three oceanographic cruises, and a glossary defines the main terms used
in larval fish identification.

This atlas contributes to knowledge of larval fishes from the Brazilian
coast, and makes this information available to ichthyoplanktologists and
to all those interested in plankton studies. We hope that this book will be
only the first of many subsequent guides to larval fishes from the Brazilian
coast, and that it will advance the study of these organisms in Brazil.

Ana Cristina Bonecker and Márcia Salustiano de Castro, Editors

Preface

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0612
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Introdução

Amaioria dos peixes teleósteos marinhos, incluin-
do os de interesse econômico, possui ovos e
estádios larvares planctônicos. Schmidt (1905)
inovou o estudo do ictioplâncton com as sé-
ries cronológicas dos estádios larvares. A par-
tir das fases mais avançadas de desenvolvi-
mento, podem-se identificar os caracteres

similares àqueles encontrados nos juvenis, e comparar com
outros estádios.

Os caracteres larvares podem ser utilizados na elucidação
da posição sistemática e também definir relações filogenéti-
cas de certas espécies ou grupos de espécies. Moser et al.
(1984) fizeram um estudo sobre ontogenia e sistemática
dos peixes baseados nos primeiros estádios larvares.

Vários trabalhos sobre ontogenia foram desenvolvidos reu-
nindo o conhecimento dos ovos e larvas de peixes de áreas
mais extensas. Ehrenbaum (1905-1909) realizou estudo em
que descreveu todos os ovos e estádios larvares dos peixes
marinhos do Atlântico Nordeste. Outra referência importante
foi o conhecimento do ictioplâncton existente no Mar Medi-
terrâneo, que serviu de base para a monografia “Uova, larve
e stadi giovanili di teleostei”, publicada em quatro tomos
durante período de 25 anos (Lo Bianco, 1931-1956).

Até hoje, autores reúnem diversos trabalhos realizados numa
mesma área geográfica publicando manuais que muito auxi-
liam a identificação dos ovos e larvas de peixes. Foram reali-
zados estudos sobre o desenvolvimento de peixes que ocor-
rem no Atlântico Central (Fritzsche, 1978; Hardy, 1978a e
b; Johnson, 1978; Jones et al., 1978; Martin & Drewry,
1978), nas Ilhas do Havaí (Miller et al., 1979), Atlântico
Norte Ocidental (Fahay, 1983), Indo-Pacífico (Leis & Rennis,
1983; Leis & Trnski, 1989), Pacífico Nordeste (Matarese et
al., 1989), área da Corrente de Bengala no Atlântico Sudeste
(Olivar & Fortuño, 1991) e região da Corrente da Califórnia
(Moser, 1996a). Recentemente, Richards (2006a) reuniu os
primeiros estágios de peixes da área Centro-oeste do Atlânti-
co Norte.

O estudo do zooplâncton no Atlântico Sul foi realizado por
Boltovskoy (1981, 1999), incluindo a descrição de algumas
espécies de larvas de peixes (Ciechomski, 1981; Matsuura &
Olivar, 1999).

Os estudos sobre o plâncton no Brasil tiveram início no sé-
culo passado, quando algumas expedições internacionais
realizaram coletas de plâncton em nossa costa. A partir da

década de 50, aumentou o número de trabalhos sobre plânc-
ton (Brandini et al., 1997). Até 1997, os estudos sobre
ictioplâncton representavam apenas 8% em toda a costa
brasileira. Por questões logísticas, a maioria desses trabalhos
foi realizada em regiões costeiras, como baías e sistemas
estuarinos (Yoneda, 2000).

Com relação às diferentes regiões do litoral brasileiro, as
maiores concentrações dos trabalhos de plâncton estão nas
regiões sul (60%) e nordeste (20%) [Brandini et al., 1997;
Yoneda, 2000]. A região central da Zona Econômica Exclusiva
(ZEE) do Brasil, que se estende de Salvador (BA) ao Cabo de
São Tomé (RJ), contribui com menos de 10% dos trabalhos
desenvolvidos.

Os estudos sobre ovos e larvas de peixes na região oceânica
entre Salvador e Cabo de São Tomé começaram em 1962, e até
o momento existem poucos trabalhos desenvolvidos nessa área
(Matsuura, 1982, 1986; Bonecker et al., 1992/93; Ekau &
Matsuura, 1996; Nonaka et al., 2000; Castro & Bonecker, 2005).

Em 1995, foi iniciado o Programa de Avaliação do Potencial
Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva
(REVIZEE). O objetivo foi atender as determinações da Con-
venção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que estabe-
leceu uma zona exclusiva de 200 milhas náuticas.

Para a realização desse programa a costa brasileira foi dividi-
da em quatro áreas: costa norte, costa nordeste, costa cen-
tral e costa sul. Em 1996, tiveram início as campanhas de
oceanografia biológica da costa central, que compreende a
região entre Salvador (BA) e o Cabo de São Tomé (RJ). Em
1998 e 2000 foram realizadas as operações Central III e
Central IV, respectivamente. Ainda dentro do Programa
REVIZEE, em 1999 foi realizada a campanha de prospecção
pesqueira, denominada Bahia 1, em que as coletas de plânc-
ton para o estudo dos ovos e larvas de peixes foram realizadas
durante o período noturno, estendendo-se ao norte até
Rio Real, na divisa da Bahia com Sergipe.

Apesar do aumento do número de trabalhos, desde o início
do estudo do ictioplâncton no Brasil até o momento, não
existe um manual brasileiro de identificação de larvas de peixes.

Para preencher essa lacuna, as larvas de peixes coletadas na
área entre Rio Real e o Cabo de São Tomé foram reunidas
neste atlas, que pretende auxiliar a identificação dos está-
gios iniciais dos peixes que ocorrem na região central da
ZEE brasileira.
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Área de Estudo

região central da ZEE brasileira apresenta carac-
terísticas topográficas e oceanográficas peculi-
ares, com a presença de ilhas oceânicas e mon-
tes submersos (Figura 1).

O banco de Abrolhos e a cadeia Vitória-
Trindade estão orientados na direção leste-

oeste e têm origem vulcânica, em geral com topo aplainado
e recobertos por sedimentos biogênicos (Corrêa, 1977).

A plataforma continental apresenta perfil irregular, com lar-
gura de 35 km ao norte dos bancos e 110 km nas proximida-
des do Banco Royal Charlotte, estreitando-se para 45 km
entre os bancos. Na área do Banco de Abrolhos a plataforma
se alarga novamente para 190 km e volta a se estreitar à
medida que avança para sul, em direção a Cabo Frio (Castro
& Miranda, 1998).

A temperatura superficial da água na região dos bancos va-
ria de 25º a 27ºC durante o verão e de 22º a 24ºC durante
o inverno. A variação de salinidade fica entre 36,5 a 37,0
(Castro & Miranda, op. cit.).

A intensidade e a direção das correntes nessa região variam
sazonalmente em função da direção dos ventos. Durante o
inverno e o outono, o Transporte de Ekman, na região de
Abrolhos, possui baixa intensidade em direção à costa. No
verão, o transporte tem alta intensidade em direção ao ocea-
no (Nonaka, 1999).

As águas que banham a região resultam da mistura de três
massas d’água: Água Costeira (AC), Água Tropical (AT) e
Água Central do Atlântico Sul (ACAS). Na plataforma externa
a mistura vertical entre a AT e a ACAS é dominante (Castro &
Miranda, 1998). Stramma et al. (1990) mostram que entre
os paralelos de 16º e 19ºS a Corrente do Brasil corre afastada
da costa, por volta da isóbata de 3.000 m, como conseqüên-
cia do alargamento da plataforma.

A topografia da área estudada favorece o meandramento da
Corrente do Brasil e a formação de vórtices na região sudeste
(Mascarenhas et al., 1971; Silveira et al., 2000). O banco de
Abrolhos e os bancos da Cadeia Vitória-Trindade atuam como
barreiras físicas à AT, transportada pela Corrente do Brasil,
que flui em direção sul, resultando na formação de vórtices,
meandros e movimentos de ressurgência (Ekau & Matsuura,
1996; Castro & Miranda, 1998). Estes processos alteram a
estratificação vertical da coluna d’água trazendo à superfície

A água profunda rica em nutrientes (Emilsson, 1961). Foi ob-
servada a presença de núcleos de ascensão da ACAS na região
ao sul do banco de Abrolhos devido a interação da Corrente
do Brasil com a topografia do banco de Abrolhos e da Cadeia
Vitória-Trindade (Schimid et al., 1995). O enriquecimento
das águas próximo às regiões de bancos e ilhas oceânicas,
com conseqüente aumento da produtividade primária, é co-
nhecido como “efeito ilha” (Bonecker et al., 1992/1993).

Na área compreendida entre Vitória e Cabo de São Tomé a to-
pografia do fundo determina a localização e a magnitude da
ressurgência, e na região entre Cabo de São Tomé e Cabo Frio
o principal fator determinante da localização da ressurgência
é a irregularidade da costa (Rodrigues & Lorenzzeti, 2001).

Figura 1: Localização da área de estudo e dos principais acidentes
geográficos.
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Metodologia

material utilizado para a realização deste atlas
foi coletado durante as operações Central III,
Central IV e Bahia 1.

A Operação Central III foi realizada entre ou-
tubro e dezembro de 1998 (primavera) e a

Operação Central IV, entre março e maio de 2000
(outono). As duas operações foram feitas a bordo do Navio
Oceanográfico Astro Garoupa, da Astromarítima. A Operação
Bahia 1 foi realizada entre maio e julho de 1999 (inverno),
com o Navio Oceanográfico Thalassa, do Instituto Francês
de Pesquisa pela Exploração do Mar (IFREMER).

As estações de coleta foram distribuídas entre Rio Real, na
Bahia, e Cabo de São Tomé no Rio de Janeiro. Nas operações
Centrais III (Figura 2) e Central IV (Figura 3) realizaram-se
coletas em 108 estações oceanográficas, e na Operação Bahia
1 as coletas foram feitas em 114 estações (Figura 4).

Nas operações Central III e Central IV foram realizadas coletas
noturnas e diurnas, enquanto na Operação Bahia 1 só foram
feitos arrastos noturnos.

O

Figura 4: Posicionamento das estações realizadas durante a Operação
Bahia 1.

Figura 2: Posicionamento das estações realizadas durante a Operação
Central III.

Figura 3: Posicionamento das estações realizadas durante a Operação
Central IV.
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A metodologia de coleta empregada foi a mesma nas três
operações. O ictioplâncton foi coletado através de arrastos
oblíquos, com rede bongô, até a profundidade máxima de
200 m, segundo as recomendações da Proposta Regional
de Trabalho (PRT) do Programa REVIZEE. A rede bongô utili-
zada foi formada por duas redes com 60 cm de diâmetro de
boca, 250cm de comprimento e aberturas de malha de 330
e 500 µm. Estas foram equipadas com um depressor e dois
fluxômetros previamente aferidos, para o cálculo do volume
de água filtrada pelas redes. Imediatamente após as coletas,
as amostras foram fixadas com formaldeído a 4% diluído
com água do mar e tamponado com tetraborato de sódio à
razão de 20 g.L-1.

As larvas de peixes foram triadas e identificadas com o auxílio
de um microscópio estereoscópio.

O comprimento padrão (CP) das larvas identificadas foi medi-
do com uma lâmina milimetrada de 0,1 mm de precisão.

A identificação foi baseada nas características morfológicas,
morfométricas e merísticas. A terminologia adotada para os
diferentes estágios de desenvolvimento larval registrados
nesse estudo seguiu as propostas de Kendall et al. (1984) e
Moser (1996):

— LARVA — este estágio divide-se em três estádios de
acordo com o estado de flexão da seção notocorda durante
o desenvolvimento da nadadeira caudal:

Pré-flexão: a notocorda é reta e as estruturas da nada-
deira caudal começam a se formar no lado ventral da
notocorda;
Flexão: a notocorda começa a inclinar para cima a
medida que os ossos tripurais começam a se desenvol-
ver abaixo da notocrda;
Pós-flexão: desde a formação dos ossos hipurais até
a margem posterior da placa hipural superior ficar
na vertical (90o com o eixo da notocorda).

— LARVA EM ESTÁGIO DE TRANSFORMAÇÃO — neste período
há mudanças na forma geral e estrutural. Começam a aparecer
caracteres dos juvenis e adultos e vão perdendo as caracte-
rísticas de larvas. Há mudanças nas proporções, aumento
da pigmentação, da altura do corpo e do comprimento da
cabeça etc.

— JUVENIL — é aquele em que a transformação se completa
e o espécime é morfologicamente similar ao adulto, com
nadadeiras e escamação completamente formados, sendo
consideradas um adulto pré-reprodutivo.

Os juvenis das famílias Myctophidae e Phosichthyidae foram
identificados de acordo com o número e a organização dos
fotóforos (Figuras 5 e 6).

A identificação foi baseada em material de coleção e em bi-
bliografia especializada: Bigelow, 1963; Anderson et al.,
1966; Rofen, 1966a; b e c; Blanche et al., 1970; Nafpaktitis
et al., 1977; Dawson & Vari, 1982, Fahay, 1983, Leis &
Rennis, 1983; Moser et al., 1984; Moser, 1996a; Able &
Fahay, 1998; Matsuura & Olivar, 1999; Richards, 2006a,
entre outros. O inventário das larvas de peixes considerou
a classificação realizada por Nelson (1994).

Todas as larvas identificadas foram tombadas na coleção de
ictioplâncton do Laboratório Integrado de Ictioplâncton e
Zooplâncton da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(DZUFRJ).

Algumas larvas que pertenciam a essa coleção foram desenha-
das por estarem melhor preservadas que as larvas coletadas
durante as três operações oceanográficas. Em alguns casos,
essas larvas possuíam comprimento padrão diferente da varia-
ção de tamanho obtida para a espécie descrita. O número
do tombo e o tamanho ao lado do desenho correspondem à
larva desenhada.
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Figura 5: Padrão generalizado de fotóforos e terminologia utilizada
para Myctophidae (modificado de Moser & Ahlstrom, 1996a). Ant =
fotóforo anterorbital; AO = série anal; AOa = fotóforos anais anteriores;
AOp = fotóforos anais posteriores; Br = série branquiostégia; Bu =
fotóforo bucal; Cp = fotóforo da face; Dn = fotóforo dorso-nasal; INGL
= glândula luminosa infracaudal; Op = fotóforos operculares; PLO =
fotóforo suprapeitoral; PO = série toráxica ou peitoral; Pol = fotóforo
posterolateral; Prc = série pré-caudal; PVO = fotóforos subpeitorais;
SAO = série supra-anal; So = fotóforo suborbital; SUGL = glândula
luminosa supra caudal; Suo = fotóforo supraorbital; VLO = fotóforo
supravental; Vn = fotóforo ventro-nasal; VO = série ventral.

Figura 6: Padrão generalizado de fotóforos e terminologia utilizada
para Phosichthyidae (modificado de Moser & Watson, 1996a). ORB =
fotóforos associados com o olho; OP = fotóforos da série opercular,
normalmente três; OA = série lateral; SO = fotóforos localizados na
extremidade anterior da mandíbula; BR = fotóforos da membrana
branquiostégia; IV = fotóforos da série ventral até a origem da nadadeira
pélvica; VAV = fotóforos da série ventral desde a base da pélvica até a
base da anal; AC = fotóforos da série ventral desde a base da anal até o
início da caudal.
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Resultados

as três operações foram coletadas mais de
72.000 larvas de peixes, incluindo 22 ordens,
94 famílias e 155 espécies (Tabela I). Nas
operações Central III, Central IV e Bahia 1,
foram coletados 113, 86 e 119 táxons, res-
pectivamente (Tabela II).

Para a confecção das pranchas de identificação foram seleci-
onadas treze ordens (destacadas em azul), com ênfase nas
famílias mesopelágicas (Tabela I). As demais famílias  (desta-
cadas em cinza) foram identificadas mas não foram contem-
pladas no presente atlas – a idéia é que venham a compor
uma segunda publicação. Foram coletadas larvas de peixes
das famílias Alepocephalidae, Macrouridae, Melamphaidae,
Oneirodidae e Trachipteridae (cujas ordens estão destacadas
em preto), que ainda não apresentavam as características
necessárias para identificação ao nível de gênero e espécie,
e por isso também não compõem as pranchas. Entretanto,
essas famílias foram representadas na Tabela II.

A lista de famílias identificadas e as pranchas de identifica-
ção estão em ordem sistemática. Cada prancha inclui a diag-
nose com as principais características para identificação
das espécies, ecologia, distribuição mundial e na área de
estudo, o número de indivíduos coletados nas três operações
oceanográficas e as principais referências utilizadas para
identificação e para a confecção das pranchas. As informa-
ções sobre ecologia e distribuição foram obtidas através de
literatura adequada e dos sites fishbase (Froese & Pauly,
2005) e larvalbase (http//www.larvalbase.org). Na maioria
dos casos, consideraram-se as informações de ecologia e
distribuição dos indivíduos adultos (Figueiredo & Menezes,
1978, 1980, 2000; Menezes & Figueiredo, 1980; Nunan,
1992; Costa, 2003; Menezes et al., 2003).

N Família Congridae
Ariosoma balearicum
Ariosoma selenops
Bathycongrus sp.
Bathycongrus dubius
Conger triporiceps
Gnathophis sp.
Heteroconger sp.

Família Nettastomatidae
Facciolella sp.
Hoplunnis macrura
Hoplunnis tenuis
Saurenchelys sp.

Família Serrivomeridae
Serrivomer sp.

Ordem Clupeiformes
Família Engraulidae
Família Clupeidae

Ordem Osmeriformes
Família Alepocephalidae

Ordem Stomiiformes
Família Gonostomatidae
Cyclothone acclinidens
Cyclothone alba
Cyclothone braueri
Cyclothone pseudopallida
Diplophos taenia
Sigmops elongatum

Família Sternoptychidae
Argyropelecus sp.
Maurolicine Tipo Alpha
Maurolicus stehmanni
Sternoptyx sp.

Família Phosichthyidae
Pollichthys mauli
Vinciguerria nimbaria

Família Stomiidae
Aristostomias sp.
Astronesthes sp.
Bathophilus sp.
Chauliodus sloani
Eustomias sp.
Flagellostomias boureei
Melanostomias sp.
Photonectes mirabilis
Photostomias guernei
Stomias sp.
Stomias affinis

Tabela I: Relação taxônomica de todas as larvas de peixes coletadas na
região central da ZEE brasileira nas três operações oceanográficas.

Ordem Elopiformes
Família Elopidae
Elops sp.

Família Megalopidae
Megalops atlanticus (=Tarpon
atlanticus)

Ordem Albuliformes
Família Albulidae
Albula nemoptera
Albula vulpes

Ordem
Notacanthiformes
Subordem Notacanthoidei
Tiluropsis

Ordem Anguilliformes
Família Moringuidae
Moringua edwardsi
Neoconger sp.

Família Chlopsidae
Chilorhinus suensonii
Kaupichthys hyoproroides

Família Muraenidae
Anarchias similis
Gymnothorax miliaris
Gymnothorax moringa
Gymnothorax ocellatus
Uropterygius macularius

Família Synaphobranchidae
Synaphobranchus sp.

Família Ophichthidae
Ahlia egmontis
Bascanichthys sp.
Myrichthys breviceps
Myrichthys ocellatus
Myrophis platyrhynchus
Myrophis plumbeus
Myrophis punctatus
Ophichthus cylindroideus
Ophichthini sp.6

Família Derichthyidae
Derichthys serpentinus

Família Nemichthyidae
Avocettina sp.
Nemichthys sp.
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Lobianchia gemellarii
Nannobrachium cuprarium
Notolychnus valdiviae
Notoscopelus sp.

Ordem Lampriformes
Família Trachipteridae

Ordem Ophidiiformes
Família Carapidae
Carapus bermudensis
Echiodon dawsoni

Família Ophidiidae

Ordem Gadiformes
Família Macrouridae

Família Bregmacerotidae
Bregmaceros atlanticus
Bregmaceros cantori
Bregmaceros n sp.

Ordem Lophiiformes
Família Oneirodidae

Ordem Mugiliformes
Família Mugilidae

Ordem Beloniformes
Família Belonidae
Família Exocoetidae
Família Hemiramphidae

Ordem
Stephanoberyciformes
Família Melamphaidae

Ordem Beryciformes
Família Diretmidae
Diretmichthys parini

Família Holocentridae
Holocentrus sp.
Myripristes jacobus
Sargocentron bullisi

Ordem
Syngnathiformes
Família Syngnathidae
Acentronura dendritica
Bryx dunckeri
Cosmocampus profundus
Hippocampus reidi
Micrognathus crinitus
Micrognathus erugatus

Ordem Aulopiformes
Família Chlorophthalmidae
Chlorophthalmus agassizi
Parasudis truculenta

Família Scopelarchidae
Benthalbella sp.
Rosenblattichthys hubbsi
Scopelarchoides sp.

Família Notosudidae
Scopelosaurus herwigi
Scopelosaurus smithii

Família Synodontidae
Saurida sp.
Synodus foetens
Synodus synodus
Trachinocephalus myops

Família Paralepididae
Lestidiops mirabilis
Lestidium atlanticum
Lestrolepis intermedia
Macroparalepis brevis
Stemonosudis sp.
Sudis atrox
Uncisudis advena

Família Evermannellidae
Coccorella atlantica
Evermannella balbo
Evermannella melanoderma
Odontostomops normalops

Ordem Myctophiformes
Família Myctophidae
Benthosema suborbitale
Centrobranchus nigroocelatus
Diogenichthys atlanticus
Hygophum hygomii
Hygophum macrochir
Hygophum reinhardtii
Hygophum taaningi
Myctophum affine
Myctophum nitidulum
Myctophum obtusirostre
Myctophum selenops
Symbolophorus rufinus
Bolinichthys photothorax
Ceratoscopelus warmingii
Diaphus brachycephalus
Diaphus dumerilii
Lampadena luminosa
Lampadena sp.
Lampanyctus nobilis
Lepidophanes gaussi
Lepidophanes guentheri

Família Fistulariidae
Fistularia petimba
Fistularia tabacaria

Ordem
Scorpaeniformes
Família Dactylopteridae
Família Scorpaenidae
Família Triglidae

Ordem Perciformes
Família Acropomatidae
Família Serranidae
Família Priacanthidae
Família Apogonidae
Família Epigonidae
Família Malacanthidae
Família Pomatomidae
Família Echeneidae
(Echeneididae)
Família Coryphaenidae
Família Carangidae
Família Bramidae
Família Lutjanidae
Família Gerreidae
Família Haemulidae
Família Sparidae
Família Lethrinidae
Família Sciaenidae
Família Mullidae
Família Chaetodontidae
Família Pomacanthidae
Família Cirrhitidae
Família Pomacentridae
Família Labridae
Família Scaridae
Família Chiasmodontidae
Família Dactyloscopidae
Família Labrisomidae
Família Blenniidae
Família Callionymidae
Família Gobiidae
Família Microdesmidae
Família Acanthuridae
Família Sphyraenidae
Família Gempylidae
Família Trichiuridae
Família Scombridae
Família Xiphiidae
Família Istiophoridae
Família Nomeidae
Família Stromateidae

Ordem
Pleuronectiformes
Família Bothidae
Bothus ocellatus
Engyophrys senta

Família Paralichthyidae
Citharichthys cornutus
Citharichthys dinoceros
Citharichthys macrops
Cyclopsetta fimbriata
Syacium papillosum

Família Cynoglossidae
Symphurus ginsburgi
Symphurus kyaropterygium
Symphurus plagusia
Symphurus tessellatus
Symphurus trewavasae

Ordem
Tetraodontiformes
Família Balistidae
Balistes capriscus
Canthidermis sufflamen

Família Monacanthidae
Aluterus monoceros
Monacanthus ciliatus
Stephanolepsis hispidus

Família Ostraciidae
Acanthostracion sp.

Família Tetraodontidae
Canthigaster rostrata
Lagocephalus lagocephalus
Sphoeroides sp.

Família Diodontidae
Diodon holocanthus

Família Molidae
Ranzania laevis
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Tabela II: Ocorrência das famílias e espécies analisadas em cada operação oceanográfica na região central da ZEE brasileira.

TÁXONS / OPERAÇÕES
OCEANOGRÁFICAS

ELOPIDAE

Elops sp.

MEGALOPIDAE

Megalops atlanticus

ALBULIDAE

Albula nemoptera

Albula vulpes

NOTACANTHOIDEI

Tiluropsis

MORINGUIDAE

Moringua edwardsi

Neoconger sp.

CHLOPSIDAE

Chilorhinus suensonii

Kaupichthys hyoproroides

MURAENIDAE

Anarchias similis

Gymnothorax miliaris

Gymnothorax moringa

Gymnothorax ocellatus

Uropterygius macularius

SYNAPHOBRANCHIDAE

Synaphobranchus sp.

OPHICHTHIDAE

Ahlia egmontis

Bascanichthys sp.

Myrichthys breviceps

Myrichthys ocellatus

Myrophis platyrhynchus

Myrophis plumbeus

Myrophis punctatus

Ophichthus cylindroideus

Ophichthini sp.6

DERICHTHYIDAE

Derichthys serpentinus

CENTRAL III
primavera de 1998

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

CENTRAL IV
outono de 2000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

BAHIA 1
inverno de 1999

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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TÁXONS / OPERAÇÕES
OCEANOGRÁFICAS

NEMICHTHYIDAE

Avocettina sp.

Nemichthys sp.

CONGRIDAE

Ariosoma balearicum

Ariosoma selenops

Bathycongrus sp.

Bathycongrus dubius

Conger triporiceps

Gnathophis sp.

Heteroconger sp.

NETTASTOMATIDAE

Facciolella sp.

Hoplunnis macrura

Hoplunnis tenuis

Saurenchelys sp.

SERRIVOMERIDAE

Serrivomer sp.

ALEPOCEPHALIDAE

GONOSTOMATIDAE

Cyclothone acclinidens

Cyclothone alba

Cyclothone braueri

Cyclothone pseudopallida

Diplophos taenia

Sigmops elongatum

STERNOPTYCHIDAE

Argyropelecus sp.

Maurolicine Tipo Alpha

Maurolicus stehmanni

Sternoptyx sp.

PHOSICHTHYIDAE

Pollichthys mauli

Vinciguerria nimbaria

CENTRAL III
primavera de 1998

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

CENTRAL IV
outono de 2000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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TÁXONS / OPERAÇÕES
OCEANOGRÁFICAS

STOMIIDAE

Aristostomias sp.

Astronesthes sp.

Bathophilus sp.

Chauliodus sloani

Eustomias sp.

Flagellostomias boureei

Melanostomias sp.

Photonectes mirabilis

Photostomias guernei

Stomias sp.

Stomias affinis

CHLOROPHTHALMIDAE

Chlorophthalmus agassizi

Parasudis truculenta

SCOPELARCHIDAE

Benthalbella sp.

Rosenblattichthys hubbsi

Scopelarchoides sp.

NOTOSUDIDAE

Scopelosaurus herwigi

Scopelosaurus smithii

SYNODONTIDAE

Saurida sp.

Synodus foetens

Synodus synodus

Trachinocephalus myops

PARALEPIDIDAE

Lestidiops mirabilis

Lestidium atlanticum

Lestrolepis intermedia

Macroparalepis brevis

Stemonosudis sp.

Sudis atrox

Uncisudis advena
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TÁXONS / OPERAÇÕES
OCEANOGRÁFICAS

EVERMANNELLIDAE

Coccorella atlantica

Evermannella balbo

Evermannella melanoderma

Odontostomops normalops

MYCTOPHIDAE

Benthosema suborbitale

Centrobranchus nigroocelatus

Diogenichthys atlanticus

Hygophum hygomii

Hygophum macrochir

Hygophum reinhardtii

Hygophum taaningi

Myctophum affine

Myctophum nitidulum

Myctophum obtusirostre

Myctophum selenops

Symbolophorus rufinus

Bolinichthys photothorax

Ceratoscopelus warmingii

Diaphus brachycephalus

Diaphus dumerilii

Lampadena luminosa

Lampadena sp.

Lampanyctus nobilis

Lepidophanes gaussi

Lepidophanes guentheri

Lobianchia gemellarii

Nannobrachium cuprarium

Notolychnus valdiviae

Notoscopelus sp.
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TÁXONS / OPERAÇÕES
OCEANOGRÁFICAS

TRACHIPTERIDAE

CARAPIDAE

Carapus bermudensis

Echiodon dawsoni

MACROURIDAE

BREGMACEROTIDAE

Bregmaceros atlanticus

Bregmaceros cantori

Bregmaceros n sp.

ONEIRODIDAE

MELAMPHAIDAE

DIRETMIDAE

Diretmichthys parini

HOLOCENTRIDAE

Holocentrus sp.

Myripristes jacobus

Sargocentron bullisi

SYNGNATHIDAE

Acentronura dendritica

Bryx dunckeri

Cosmocampus profundus

Hippocampus reidi

Micrognathus crinitus

Micrognathus erugatus

FISTULARIIDAE

Fistularia petimba

Fistularia tabacaria

BOTHIDAE

Bothus ocellatus

Engyophrys senta
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TÁXONS / OPERAÇÕES
OCEANOGRÁFICAS

PARALICHTHYIDAE

Citharichthys cornutus

Citharichthys dinoceros

Citharichthys macrops

Cyclopsetta fimbriata

Syacium papillosum

CYNOGLOSSIDAE

Symphurus ginsburgi

Symphurus kyaropterygium

Symphurus plagusia

Symphurus tessellatus

Symphurus trewavasae

BALISTIDAE

Balistes capriscus

Canthidermis sufflamen

MONACANTHIDAE

Aluterus monoceros

Monacanthus ciliatus

Stephanolepsis hispidus

OSTRACIIDAE

Acanthostracion sp.

TETRAODONTIDAE

Canthigaster rostrata

Lagocephalus lagocephalus

Sphoeroides sp.

DIODONTIDAE

Diodon holocanthus

MOLIDAE

Ranzania laevis
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Elopiformes

Elopidae
Megalopidae

Castro, M. S. & Bonecker, A. C. T.
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DIAGNOSE
As principais características de identificação de Elops são a
cauda furcada e a posição das nadadeiras dorsal e anal. A
nadadeira anal começa após o último raio da nadadeira dorsal.
No Brasil, os adultos coletados desde o Nordeste até o Sudes-
te foram denominados Elops saurus Linnaeus, 1766. Entre-
tanto, segundo a literatura, existem duas populações de
Elops para o Atlântico Norte que diferem no número da conta-
gem de miômeros e devem ser tratadas como duas espécies
diferentes. A espécie Elops saurus apresenta maior número
de miômeros (79-86) e a outra espécie denominada Elops sp.
possui menor número (74-78). Dessa forma, de acordo com
a contagem dos miômeros, as espécies coletadas no presente
estudo serão referidas como Elops sp. Número total de miô-
meros: 74-77.

ECOLOGIA
Ocorrem em ambientes de água salobra e marinha, associada
a formações coralinas. Vivem em águas subtropicais até a
profundidade de 50 m.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre em Cape Code (EUA), Golfo do
México e Bermuda. No presente estudo foi coletada ao sul
da costa da Bahia.

DZUFRJ 2718; 31,2 mm

ELOPIDAE
Elops sp.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 4 exemplares; variação do comprimento
padrão: 18,5 – 31,2 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1978; Smith, 1989l.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0730
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MEGALOPIDAE
Megalops atlanticus Valenciennes, 1846

DIAGNOSE
As principais características de identificação dessa espécie
são a cauda furcada e a posição das nadadeiras dorsal e
anal. A nadadeira anal começa abaixo da metade da nadadei-
ra dorsal. Essa espécie apresenta menor número de miômeros
que qualquer outra espécie de Elopiformes e Albuliformes. A
pigmentação consiste de linhas oblíquas no miosepto abaixo
da linha lateral, desde próximo a cabeça até a altura do
ânus. Número total de miômeros: 54.

ECOLOGIA
Ocorre em ambientes de água doce, salobra e marinha, asso-
ciada a formações coralinas. Vive em águas subtropicais
até a profundidade de 30 m. Essa espécie é comum no Brasil.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no Caribe, Golfo do México, Flórida (EUA), Carolina
do Norte (EUA), Bahamas, Argentina e Angola. No Brasil, já
foi registrada em Natal e Fortaleza. No presente estudo foi
coletada apenas ao sul da costa da Bahia.

DZUFRJ 2722; 15,9 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 15,9 mm.

LITERATURA
Silgado, 1971; Figueiredo & Menezes, 1978; Smith, 1980;
1989l.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0731
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Albuliformes

Albulidae

Castro, M. S. & Bonecker, A. C. T.
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ALBULIDAE
Albula nemoptera (Fowler, 1911)

DIAGNOSE
As principais características para identificação da família
Albulidae são o intestino muito longo e a posição da nada-
deira anal, que começa bem atrás da nadadeira dorsal. Ocor-
rem duas espécies no Brasil que são separadas basicamente
pelo número de miômeros. Número total de miômeros para
A. nemoptera é igual a 77.

ECOLOGIA
Espécie demersal que ocorre em ambientes de água doce,
salobra e marinha. É mais rara e prefere profundidades maio-
res que a espécie A. vulpes.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no Caribe, Venezuela, Colômbia, Panamá, Jamaica e
Guianas. No Oceano Pacífico, já foi registrada nas costas do
México e da América Central. No Brasil, foi coletada nas costas
do Recife e do Rio de Janeiro. No presente estudo só foi re-
gistrada na costa da Bahia.

DZUFRJ 2723; 16,7 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 16,7 – 31,9 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1978; Smith, 1989l; Menezes et al.
2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0734
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ALBULIDAE
Albula vulpes (Linnaeus, 1758)

DIAGNOSE
As características dessa espécie são semelhantes às de A.
nemoptera, diferindo basicamente no número de miômeros.
Número total de miômeros para A. vulpes varia entre 69 e 73.

ECOLOGIA
Ocorre em ambientes de água salobra e marinha. Espécie as-
sociada a formações coralinas e pode ser coletada até 84 m
de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no Caribe, Golfo do México, Flórida, Bahamas e Bermu-
da. No Brasil já foi coletada desde o Maranhão até Santa
Catarina. No presente estudo foi registrada desde o Rio Re-
al até Vitória.

DZUFRJ 2725; 35,1 mm

MATERIAL ESUDADO
Foram coletados 11 exemplares; variação do comprimento
padrão: 13,0 – 35,3 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1978; Smith, 1989l; Nunan, 1992;
Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0735
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Notacanthiformes
Castro, M. S. & Bonecker, A. C. T.
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NOTACANTHOIDEI
Tiluropsis Roule, 1911

DIAGNOSE
A subordem Notacanthoidei é composta por duas famílias:
Halosauridae e Notacanthidae. Além dos representantes dessas
duas famílias, existem três nomes genéricos para outras larvas
dessa subordem, que não tem gênero ou espécies precisos.
Um desses nomes é Tiluropsis, que caracteriza larvas com
olho verticalmente alongado e focinho curto. As larvas de
Tiluropsis apresentam melanóforos na margem ventral dos
miômeros ao longo do corpo todo.

ECOLOGIA
Ocorrem em grandes profundidades.

DISTRIBUIÇÃO
As larvas de Tiluropsis já foram coletadas no Atlântico Noroes-
te, no Atlântico Sul e no Pacífico Sudoeste. No Brasil ainda
não haviam sido registradas larvas e adultos de Tiluropsis. No
presente estudo foram coletados exemplares nas costas da
Bahia e do Espírito Santo.

DZUFRJ 2842; 63,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 4 exemplares; variação do comprimento
padrão: 16,0 – 63,0 mm.

LITERATURA
Smith, 1970; 1989j.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0738
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Anguilliformes

Moringuidae
Chlopsidae
Muraenidae

Synaphobranchidae
Ophichtidae

Derichthyidae
Nemichthyidae

Congridae
Nettastomatidae

Serrivomeridae

Castro, M. S. & Bonecker, A. C. T.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0739
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MORINGUIDAE
Moringua edwardsi (Jordan & Bollman, 1889)

DIAGNOSE
Apresenta entre sete e oito melanóforos grandes estrelados,
na linha lateral, alternando entre os dois lados do corpo.
O intestino possui uma volta próximo ao ânus, com um
melanóforo estrelado na região dorsal. A nadadeira dorsal
é curta, começando na altura do ânus. Número total de
miômeros: 115.

ECOLOGIA
Ocorre em ambientes de águas salobra e marinha, associada
a formações coralinas. Vive em águas subtropicais.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre na Flórida (EUA), Caribe, Bahamas, Bermuda, Mar de
Sargasso e nordeste da América do Sul. No Brasil, já foi re-
gistrada na Bahia. No presente estudo ocorreu na Bahia e
próximo ao banco Vitória da cadeia Vitória-Trindade.

DZUFRJ 2828; 45,7 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 12,0 – 45,7 mm.

LITERATURA
Castle, 1979; Smith, 1989b; Nunan, 1992; Menezes et al.,
2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0740
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MORINGUIDAE
Neoconger sp.

DIAGNOSE
As larvas de Neoconger não possuem pigmentos laterais, po-
dendo apresentar um melanóforo pequeno na linha lateral,
no final da cauda. Possuem um melanóforo na volta do intes-
tino. As larvas coletadas nesse estudo são muito pequenas
para a contagem de miômeros e foram consideradas Neoconger
sp. Apesar das larvas identificadas não apresentarem o
melanóforo na linha lateral são provavelmente Neoconger
mucronatus Girard, 1858. Segundo a literatura, essa caracte-
rística pode estar ausente em larvas menores que 7 mm.

ECOLOGIA
Todas as espécies de Neoconger são marinhas e demersais.
Ocorrem em profundidades de 13 a 180 m.

DISTRIBUIÇÃO
Distribui-se amplamente no Oceano Atlântico Oeste, desde
a Flórida (EUA) até o Brasil. No Brasil já foi registrada a es-
pécie N. mucronatus Girard 1858 na região nordeste. No
presente estudo, ocorreu desde Rio Real até próximo do
banco Davis da cadeia Vitória-Trindade.

DZUFRJ 2825; 6,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 4 exemplares; variação do comprimento
padrão: 5,8 – 7,9 mm.

LITERATURA
Smith & Castle, 1972; Smith, 1989b; Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0741
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CHLOPSIDAE
Chilorhinus suensonii Lütken, 1852

DIAGNOSE
As principais características para identificação dessa espécie
são o intestino curto e a presença de uma série de melanófo-
ros ao longo da linha lateral. Número total de miômeros:
104.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas. Vive em
águas tropicais e em regiões oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste, ocorre na Flórida (EUA), Bahamas, Ber-
muda, Mar de Sargasso, Caribe e Golfo do México. No Brasil,
já foi registrada no Rio Grande do Norte e na Bahia. No pre-
sente estudo ocorreu apenas próximo ao banco Almirante
Saldanha da cadeia Vitória-Trindade.

DZUFRJ 2843; 26,2 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 26,2 mm.

LITERATURA
Smith, 1969; Figueiredo & Menezes, 1978; Smith, 1989i;
Nunan, 1992; Menezes et al., 2003.
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CHLOPSIDAE
Kaupichthys hyoproroides (Strömman, 1896)

DIAGNOSE
As principais características para identificação dessa es-
pécie são o intestino curto e a presença de melanóforos
espalhados por todo o corpo. Apresenta uma mancha de
pigmentos abaixo do olho. Número total de miômeros:
113-120.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas. Vive em
águas subtropicais em profundidades de até 56 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre na Flórida (EUA), Bahamas, Bermuda, Mar de Sargasso,
Caribe e Golfo do México. No Brasil já foi registrada no Nor-
deste. Também é encontrada no Indo-Pacífico Oeste. No
presente estudo ocorreu desde o sul da Bahia até o sul do
Espírito Santo, incluindo a cadeia Vitória-Trindade.

DZUFRJ 2837; 27,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 13 exemplares; variação do comprimento
padrão: 19,0 – 58,0 mm.

LITERATURA
Smith, 1969; 1989i; Figueiredo & Menezes, 1978; Menezes
et al., 2003.
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MURAENIDAE
Anarchias similis (Lea, 1913)

DIAGNOSE
As larvas dessa espécie apresentam as nadadeiras dorsal e
anal restritas à extremidade posterior do corpo. Os únicos
pigmentos são três melanóforos pequenos situados na base
do cérebro. Número total de miômeros: 110.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formação coralinas. Vive em águas
tropicais e pode ser coletada até 180 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no Caribe, Golfo do México, Flórida (EUA), Bahamas,
Bermuda, Venezuela, Mar de Sargasso e sudeste do Brasil.
No presente estudo foi registrada desde a Bahia até o sul
do Espírito Santo, incluindo alguns bancos da cadeia Vitó-
ria-Trindade.

DZUFRJ 2855; 52,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 10 exemplares; variação do comprimento
padrão: 36,0 - 62,5 mm.

LITERATURA
Smith, 1989f; Menezes et al., 2003.
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MURAENIDAE
Gymnothorax miliaris (Kaup, 1856)

DIAGNOSE
O padrão de pigmentação na cabeça, que consiste de um
grupo de melanóforos antes e depois do olho, é a principal
característica dessa espécie. Não apresenta pigmentos no
intestino. A origem da nadadeira dorsal é um pouco anterior
ao ânus. Número total de miômeros: 120.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas. Vive em
águas subtropicais até a profundidade de 60 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no nordeste do Caribe, Golfo do México, Flórida (EUA),
Bahamas, Bermuda e Mar de Sargasso. No Brasil, já foi registra-
da em Fortaleza, Fernando de Noronha, Recife e na região
Sudeste. No presente estudo foi coletado apenas um exem-
plar, próximo à isóbata de 1.000 metros, na costa sul do
Espírito Santo.

DZUFRJ 2867; 36,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 36,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1978; Smith, 1989f; Nunan, 1992;
Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0745
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MURAENIDAE
Gymnothorax moringa (Cuvier, 1829)

DIAGNOSE
Apresenta menos de quinze miômeros entre o início da nada-
deira dorsal e o ânus. A pigmentação consiste de uma linha
única de melanóforos pequenos no esôfago, melanóforos
na parte dorsal do intestino até o ânus, pequenos melanófo-
ros nas bases das nadadeiras dorsal, anal e caudal e na região
dorsal do corpo, desde o miômero 11 até o início da nada-
deira dorsal. Número total de miômeros: 137-139.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas, vive em
águas tropicais e subtropicais até a profundidade de 200 m.
É uma das espécies mais comuns do litoral brasileiro.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no Caribe, Golfo do México, Flórida (EUA), Bahamas,
Bermuda e Mar de Sargasso. No Brasil, já foi registrada desde
o Ceará até São Paulo. No presente estudo foi coletada desde
o sul da Bahia até Cabo de São Tomé, incluindo a cadeia
Vitória-Trindade.

DZUFRJ 2867; 36,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 7 exemplares; variação do comprimento
padrão: 21,5 – 56,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1978; Smith, 1989f;  Nunan, 1992;
Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0846
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MURAENIDAE
Gymnothorax ocellatus Agassiz, 1831

DIAGNOSE
A nadadeira dorsal começa muito antes do ânus. Apresenta
pigmentos nas regiões dorsal e ventral do intestino, nas
bases das nadadeiras dorsal, anal e caudal, e melanóforos
na região dorsal, desde o miômero oito até o início da na-
dadeira dorsal. Número total de miômeros: 136-145.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas. Vive em
águas tropicais até a profundidade de 160 m. É muito co-
mum no litoral brasileiro.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no Caribe, Golfo do México, Flórida (EUA), Bahamas,
Bermuda e Guianas. No Brasil, já foi registrada desde o Recife
até São Paulo. No presente estudo foi coletada desde a Ba-
hia até o Espírito Santo, incluindo o banco Vitória da cadeia
Vitória-Trindade.

DZUFRJ 2801; 67,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 5 exemplares; variação de comprimento
padrão: 33,0 – 67,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1978; Smith, 1989f; Menezes et al.,
2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0847
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MURAENIDAE
Uropterygius macularius (Lesueur, 1825)

DIAGNOSE
As nadadeiras dorsal e anal restritas à extremidade posterior
do corpo e a presença de melanóforos nas regiões dorsal e
ventral são as principais características para identificação
dessa espécie. Número total de miômeros: 123.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a recife. Vive em águas sub-
tropicais.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no Caribe, leste do Golfo do México, Flórida (EUA) e
Bahamas. No Brasil, já foi registrada no Ceará. O presente
estudo coletou-a apenas na costa da Bahia.

DZUFRJ 2865; 38,5 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 38,5 – 41,0 mm.

LITERATURA
Smith, 1989f; Nunan, 1992; Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0848
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SYNAPHOBRANCHIDAE
Synaphobranchus sp.

DZUFRJ 2845; 34,4 mm

DIAGNOSE
A principal característica das larvas da família Synaphobranchidae
é o olho telescópico. Essa família é separada em dois grupos
que podem ser facilmente identificados pela forma do intes-
tino e pelo padrão de pigmentação. No caso das larvas de
Synaphobranchus, o intestino é um tubo reto, sem nenhum
pigmento. As larvas do outro grupo apresentam intestino
com várias voltas irregulares e pigmentação intensa.

ECOLOGIA
As espécies de Synaphobranchus são marinhas, batidemersais;
apenas uma é pelágica. Habitam grandes profundidades,
ocorrendo até 3.200 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Brasil
já foram identificadas nove espécies de Synaphobranchidae,
incluindo exemplares dos dois grupos descritos. No presente
estudo, coletou-se apenas um exemplar, no sul da Bahia.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 34,4 mm.

LITERATURA
Smith, 1989a; Costa, 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0849
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OPHICHTHIDAE
Ahlia egmontis (Jordan, 1884)

DZUFRJ 2882; 22,7 mm

DIAGNOSE
As principais características para identificação dessa espécie
são a posição da nadadeira dorsal e o padrão de pigmenta-
ção.  Nos indivíduos maiores que 70 mm, a origem da nada-
deira dorsal está situada posteriormente ao miômero 60,
sobre o ânus. A maior parte dos miômeros apresenta linhas
oblíquas de pigmento. Número total de miômeros: 156-168;
número de miômeros pré-anais: 67-75.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas. Vive em
águas tropicais e é muito comum no litoral brasileiro.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre na Carolina do Norte (EUA), Flórida
(EUA), sudeste do Caribe até o sudeste do Brasil. Foi registra-
da também na costa da Escócia. No presente estudo apresen-
tou ampla distribuição, desde Salvador até o sul do Espírito
Santo, incluindo o banco Davis e a Ilha de Trindade da ca-
deia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 22 exemplares; variação do comprimento
padrão: 22,7 – 101,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1978; Leiby, 1989.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0850
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OPHICHTHIDAE
Bascanichthys sp.

DZUFRJ 2920; 49,5 mm

DIAGNOSE
As larvas de Bascanichthys apresentam intestino longo. A
nadadeira dorsal se origina anteriormente ao miômero 25.
As espécies desse gênero podem ser separadas através da
contagem do número de miômeros. A única espécie de
Bascanichthys já coletada na costa brasileira é B. paulensis
Storey, 1939. Entretanto, como não existe o número de
miômeros do estágio leptocephali dessa espécie na literatura,
o indivíduo coletado no presente estudo foi considerado
Bascanichthys sp. Número total de miômeros: 176.

ECOLOGIA
A maioria das espécies é marinha e algumas podem ocorrer
em águas salobras. São demersais e algumas podem estar
associadas a formações coralinas.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Brasil
a espécie B. paulensis foi coletada no litoral de São Paulo.
No presente estudo ocorreu apenas na costa da Bahia.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 49,5 mm.

LITERATURA
Smith, 1989e; Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0851
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OPHICHTHIDAE
Myrichthys breviceps (Richardson, 1848)

DZUFRJ 2921; 66,0 mm

DIAGNOSE
Possui sete voltas do intestino bem pronunciadas, com o
nefro terminando na última volta. A origem da nadadeira
dorsal está situada na altura da primeira volta do intestino
em larvas com aproximadamente 100 mm. A pigmentação
varia de acordo com o estágio de desenvolvimento da larva.
No exemplar coletado a pigmentação consiste de linhas oblí-
quas de pigmentos em alguns mioseptos; oito a nove man-
chas de pigmento na cauda abaixo da notocorda e pequenos
melanóforos estrelados em cada volta do intestino. Número
total de miômeros: 167; número de miômeros pré-anais: 72.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas. Vive em
águas tropicais e subtropicais até a profundidade de 9 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no norte de Bermuda, Bahamas, sudeste da Flórida
(EUA) e costa leste dos Estados Unidos, Golfo do México,
Caribe e nordeste da América do Sul. No Brasil, já foi registra-
da no Espírito Santo e em São Paulo. O presente estudo en-
controu apenas um exemplar, coletado na costa da Bahia,
sobre o banco Hotspur.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 66,0 mm.

LITERATURA
Leiby, 1989; Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0852
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OPHICHTHIDAE
Myrichthys ocellatus (Lesueur, 1825)

DZUFRJ 2911; 61,0 mm

DIAGNOSE
Possui sete voltas do intestino bem pronunciadas, com o
nefro terminando na última volta. A origem da nadadeira
dorsal está situada na altura da primeira volta do intestino
em larvas com aproximadamente 80 mm. A pigmentação varia
de acordo com o estágio de desenvolvimento da larva. Nos
exemplares coletados a pigmentação consiste de linhas oblí-
quas de pigmentos em alguns mioseptos; dez a onze manchas
de pigmento na cauda abaixo da notocorda e pequenos
melanóforos estrelados em cada volta do intestino. Número
total de miômeros: 168; número de miômeros pré-anais:
62-67.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas. Vive em
águas tropicais.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre na Bermuda, Bahamas, costas leste e oeste da Flórida
(EUA) e Guiana. No Brasil, já foi registrada do Rio Grande
do Norte ao Rio de Janeiro. No presente estudo ocorreu na
costa da Bahia e próximo ao banco Vitória da cadeia Vitória-
Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 9 exemplares; variação do comprimento
padrão: 12,0 – 61,0 mm.

LITERATURA
Leiby, 1989; Nunan, 1992; Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0853
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OPHICHTHIDAE
Myrophis platyrhynchus Breder, 1927

DZUFRJ 2877; 40,5 mm

DIAGNOSE
As principais características para identificação dessa espécie
são a combinação dos números de miômeros total, pré-dorsal
e nefrítico; e quatro a seis manchas de pigmentos abaixo
da notocorda, a primeira localizada acima do nefro. Possui
cinco voltas do intestino. Nos exemplares coletados a pig-
mentação consiste de linhas oblíquas de pigmentos em alguns
mioseptos; cinco pigmentos da cauda; e pigmentos em cada
volta do intestino. Número total de miômeros: cerca de 145;
número de miômeros pré-anais: 57; pré-dorsais: 22.

ECOLOGIA
Ocorre em ambientes de águas salobra e marinha, tem hábito
demersal. Vive em águas tropicais.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre na costa da Escócia, Colômbia, Bahamas, sudoeste
do Golfo do México, Caribe, nordeste da América do Sul. No
Brasil, já foi registrada na Bahia e no Sudeste. O presente
estudo encontrou-a apenas na costa da Bahia.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 19,0 – 40,5 mm.

LITERATURA
Leiby, 1989; Nunan, 1992; Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0854
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OPHICHTHIDAE
Myrophis plumbeus (Cope, 1871)

DZUFRJ 2901; 87,0 mm

DIAGNOSE
As principais características para identificação dessa espécie
são a combinação dos números de miômeros total e pré-
dorsal e a presença de cromatóforos em mais de 65% dos
mioseptos na linha lateral. Além desses cromatóforos, ocor-
rem também pigmentos em toda a margem ventral do corpo,
desde o esôfago até a cauda. Possui aproximadamente quatro
pigmentos antes da nadadeira peitoral. Número total de
miômeros: 148; número de miômeros pré-anais: 60; e pré-
dorsais: 32-33.

ECOLOGIA
Ocorre em ambientes de águas salobra e marinha, tem hábito
demersal. Vive em águas tropicais.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Leste ocorre desde Senegal até o Congo; e no
Atlântico Oeste já foi registrada no Suriname e na Guiana
Francesa. No Brasil já foi coletada no Atol das Rocas, na foz
do Rio Amazonas e na costa sul. No presente estudo ocorreu
na costa da Bahia e sobre o banco Jaseur da cadeia Vitória-
Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 3 exemplares; variação do comprimento
padrão: 39,5 – 87,0 mm.

LITERATURA
Leiby, 1989; Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0855
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OPHICHTHIDAE
Myrophis punctatus Lütken, 1851

DZUFRJ 2903; 64,0 mm

DIAGNOSE
As principais características para identificação dessa espécie
são combinação dos números de miômeros total e dos pré-
dorsais, além da presença de cromatóforos em menos de
55% dos mioseptos na linha lateral. Ocorrem também pigmen-
tos em toda a margem ventral do corpo, desde o esôfago
até a cauda, porém em menor número que na espécie M.
plumbeus. Número total de miômeros: 148-150; número de
miômeros pré-anais: 58-62; e pré-dorsais: 32-36.

ECOLOGIA
Ocorre em ambientes de águas salobra e marinha, tem hábito
demersal. Vive em águas tropicais até a profundidade de 20 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre na Carolina do Norte (EUA), Bermuda, sudeste do Caribe
e Golfo do México. No Brasil já foi coletada desde Pernambuco
até Santa Catarina. No presente estudo ocorreu na costa da
Bahia, no Espírito Santo e próximo a Ilha de Martin Vaz.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 6 exemplares; variação do comprimento
padrão: 25,0 – 91,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1978; Leiby, 1979; Nunan, 1992;
Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0856
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OPHICHTHIDAE
Ophichthus cylindroideus (Ranzani, 1839)

DZUFRJ 2909; 76,5 mm

DIAGNOSE
Possui oito voltas moderadas do intestino, com o nefro
terminando na penúltima volta. A origem da nadadeira dorsal
está situada posteriormente ao ânus. A pigmentação varia
de acordo com o estágio de desenvolvimento da larva. Nos
exemplares coletados a pigmentação consiste de linhas oblí-
quas de pigmentos na maioria dos mioseptos; cinco a sete
manchas de pigmento na cauda abaixo da notocorda e pig-
mento em cada volta do intestino. Número total de miômeros:
147; número de miômeros pré-anais: 58.

ECOLOGIA
Espécie marinha, demersal. Vive em águas tropicais até a
profundidade de 45 m.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre desde Cuba até o Brasil, onde po-
de ser encontrada desde o Maranhão até São Paulo, incluindo
o Atol das Rocas. No presente estudo foi encontrada apenas
na costa da Bahia.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 76,5 – 120,0 mm.

LITERATURA
Leiby, 1989; Nunan, 1992; Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0857
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OPHICHTHIDAE
Ophichthini sp. 6

DZUFRJ 2910; 116,0 mm

DIAGNOSE
Possui nove voltas do intestino pronunciadas, com o nefro
terminando na última volta. A nadadeira dorsal inicia-se
depois do miômero 60. Apresenta pigmentos na base da
maioria dos dentes da maxila superior. A pigmentação do
corpo consiste de seis a sete manchas subcutâneas na cau-
da, abaixo da notocorda; e manchas na região dorsal de ca-
da volta do intestino. Número total de miômeros: 211; núme-
ro de miômeros pré-anais: 109; e pré-dorsais: 78.

ECOLOGIA
Espécie marinha, ocorrendo em águas tropicais.

DiSTRIBUIÇÃO
Foi registrada apenas em águas oceânicas do nordeste do
Brasil. No presente estudo foi coletada apenas na região
oceânica no sul da Bahia.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 116,0 mm.

LITERATURA
Leiby, 1989.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0858
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DERICHTHYIDAE
Derichthys serpentinus Gill, 1884

DZUFRJ 2812; 31,5 mm

DIAGNOSE
As larvas dessa espécie possuem o corpo alto, cabeça e focinhos
curtos e um número de miômeros menor que o das demais es-
pécies dessa família. Os únicos pigmentos presentes são peque-
nos melanóforos abaixo da linha lateral, apenas na região
pós-anal. Número total de miômeros: cerca de 125; número
de miômeros pré-anais: 75.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica. Vive em águas profundas,
entre 500 e 2.000 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Está presente em todos os oceanos.  No presente estudo foi
coletada próximo aos bancos Jaseur e Columbia, da cadeia
Vitória-Trindade, e sobre o banco Almirante Saldanha.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 5 exemplares; variação do comprimento
padrão: 11,5 – 55,0 mm.

LITERATURA
Smith, 1989g; Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0859
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NEMICHTHYIDAE
Avocettina sp.

DZUFRJ 2847; 36,5 mm

DIAGNOSE
As larvas de Avocettina apresentam três manchas de pigmen-
tos na lateral do corpo, que são formadas por grupos de pe-
quenos melanóforos. Número total de miômeros: cerca de
182; número de miômeros pré-anais: 159.

ECOLOGIA
As quatro espécies descritas na literatura são marinhas. Três
espécies são batipelágicas, habitando profundidades de até
2.000 m, e uma é pelágica.

DISTRIBUIÇÃO
As espécies de Avocettina descritas na literatura apresentam
ampla distribuição e ocorrem no Atlântico Nordeste e Noroes-
te, com exceção do Mar Mediterrâneo, e nos oceanos Índico
e Pacífico Norte. No Atlântico Sul foram registradas desde o
Rio de Janeiro até o Uruguai. No Brasil já foi registrada a
ocorrência de um exemplar adulto da espécie A. acuticeps
(Regan, 1916), próximo à isóbata de 200 m, na costa do
Rio Grande do Sul. Também já foi coletada a espécie A.
infans (Günther, 1878) no nordeste do Brasil. No presente
estudo foram coletadas larvas de Avocettina no sul da Bahia
e próximo aos bancos Jaseur e Columbia da cadeia Vitória-
Trindade, e sobre o banco Almirante Saldanha.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 4 exemplares; variação do comprimento
padrão: 23,3 – 64,0 mm.

LITERATURA
Smith, 1989h; Figueiredo et al., 2002; Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0960
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NEMICHTHYIDAE
Nemichthys sp.

DZUFRJ 2848; 138,0 mm

DIAGNOSE
As larvas de Nemichthys são muito longas e apresentam cauda
filiforme. Têm mais miômeros que as demais larvas dessa fa-
mília. Segundo a literatura, o número de miômeros pode
variar entre 300 e 400, e até mais.

ECOLOGIA
As três espécies descritas na literatura são marinhas, têm
hábitos batipelágicos e habitam grandes profundidades,
até 2.000 m.

DISTRIBUIÇÃO
As espécies de Nemichthys descritas na literatura apresentam
ampla distribuição no Atlântico Norte, no Atlântico Sul e
nos oceanos Índico e Pacífico. No Brasil já foi registrada a
ocorrência de N. scolopaceus Richardson, 1848, na região
nordeste; e de N. curvirostris Strömman, 1896.  No presente
estudo só foi coletado um exemplar, na isóbata de 3.000 m,
próximo ao banco Vitória da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 138,0 mm.

LITERATURA
Smith, 1989h; Costa, 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0961
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CONGRIDAE
Ariosoma balearicum (Delaroche, 1809)

DIAGNOSE
Apresenta intestino muito longo, que alcança quase a totali-
dade do corpo. As nadadeiras dorsal e anal são curtas e
estão limitadas à extremidade posterior do corpo. A pig-
mentação consiste de linhas oblíquas em cada miosepto,
desde a cabeça até a cauda; uma série de pequenos mela-
nóforos no esôfago, intestino até o ânus; e uma série de
melanóforos pequenos em toda a região dorsal. Número total
de miômeros: 126.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas. Vive em
águas tropicais e subtropicais e pode ser coletada até 732
m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre em todo o Atlântico Norte, incluindo o Mar Mediterrâ-
neo; nordeste da América do Sul, Oceano Índico Oeste, in-
cluindo o Mar Vermelho. No Brasil foi registrada na Bahia e
em Cabo Frio. No presente estudo foi coletada apenas sobre
o banco Vitória da cadeia Vitória-Trindade.

DZUFRJ 2754; 100,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 100,0 mm.

LITERATURA
Smith, 1989d; Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0962
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CONGRIDAE
Ariosoma selenops Reid, 1934

DZUFRJ 2755; ca 182,0 mm

DIAGNOSE
Apresenta intestino muito longo, que alcança quase a totali-
dade do corpo, com uma grande parte livre. Essa parte livre
do intestino é menor que a das outras espécies que também
apresentam essa característica. Essa espécie é a que apresenta
o maior número de miômeros entre as outras espécies de
Ariosoma. As nadadeiras dorsal e anal são curtas e estão li-
mitadas à extremidade posterior do corpo. A pigmentação
consiste de linhas oblíquas em cada miosepto, desde a cabeça
até a cauda; uma série de pequenos melanóforos no esôfago
e intestino até o ânus. Número total de miômeros: 158.

ECOLOGIA
Espécie marinha, demersal. Vive em águas profundas.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no Canal de Yucatan (México), Flórida (EUA), Bahamas,
Mar de Sargasso, no Atlântico Central e nordeste da América
do Sul. No Brasil foi registrada perto da boca do Rio Amazo-
nas. No presente estudo foi coletada apenas sobre o banco
Columbia da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: ca 182,0 mm.

LITERATURA
Smith, 1989d; Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0963
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CONGRIDAE
Bathycongrus sp.

DZUFRJ 2771; 61,0 mm

DIAGNOSE
As larvas que eram identificadas como pertencentes ao gêne-
ro Rechias são atualmente denominadas Bathycongrus. Carac-
terizam-se por apresentar melanóforos na região lateral do
corpo, próximo à notocorda. A cabeça é pequena e apresenta
uma mancha de pigmentos abaixo do olho. O intestino é
longo e reto.

ECOLOGIA
Todas as espécies de Bathycongrus registradas na literatura são
marinhas. A maioria é batidemersal, ocorrendo até 1.270 m e
algumas são bentopelágicas ou demersais.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico Oeste, Índico e Pacífico. No
Brasil já foram identificadas as espécies B. bullisi (Smith &
Kanazawa, 1977) e B. vicinalis (Garman, 1899), na foz do
Rio Amazonas. No presente estudo foi coletada na costa do
Espírito Santo, incluindo o banco Davis da cadeia Vitória-
Trindade; e próximo ao Cabo de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 9 exemplares; variação do comprimento
padrão: 31,7 – 65,5 mm.

LITERATURA
Smith, 1989d; Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:0964
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CONGRIDAE
Bathycongrus dubius (Breder, 1927)

DZUFRJ 2797; 59,0 mm

DIAGNOSE
A pigmentação consiste de melanóforos na linha lateral do
corpo, ao longo do intestino e uma mancha abaixo do olho.
O intestino é longo e reto. A nadadeira dorsal começa depois
da metade do corpo. Número total de miômeros: 135.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batidemersal, podendo ser coletada entre
128 e 886 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre desde a costa dos Estados Unidos
até o Uruguai. No Brasil já foi coletada na costa do Rio Gran-
de do Sul. No presente estudo foi coletada apenas próximo
ao Cabo de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 59,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1978; Smith, 1989d.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:1065
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CONGRIDAE
Conger triporiceps Kanazawa, 1958

DZUFRJ 2800; 106,0 mm

DIAGNOSE
Essa espécie não apresenta pigmentos na lateral do corpo e
possui uma mancha de pigmentos abaixo do olho. Apresenta
pequenos melanóforos ao longo do intestino. Número total
de miômeros: 153-156.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas. Vive em
águas tropicais, até a profundidade de 55 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no nordeste e sudeste do Caribe, Golfo do México,
Flórida (EUA), Bahamas, Mar de Sargasso. No Brasil já foi re-
gistrada na costa do Rio de Janeiro. No presente estudo foi
coletada no Espírito Santo e em frente ao Cabo de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 3 exemplares; variação do comprimento
padrão: 65,0 – 106,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1978; Smith, 1989d;  Nunan, 1992;
Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:1066
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CONGRIDAE
Gnathophis sp.

DZUFRJ 2799; 55,0 mm

DIAGNOSE
As larvas de Gnathophis possuem corpo moderadamente alon-
gado e focinho mais pontudo. O intestino é longo e reto, e
o ânus está localizado próximo à cauda. Não possuem pig-
mento na região lateral do corpo, mas algumas espécies po-
dem apresentar pequenos melanóforos na região posterior
do corpo, abaixo da linha lateral. Possuem uma mancha de
pigmentos abaixo do olho e pequenos melanóforos na parte
dorsal do intestino.

ECOLOGIA
Todas as espécies de Gnathophis registradas na literatura
são marinhas. A maioria é demersal, algumas espécies são
associadas a formações coralinas e outras são batidemersais,
ocorrendo até 800 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre desde os Estados Unidos até o
Brasil. Já foi registrada também nos oceanos Atlântico Leste,
Pacífico e Índico. No Brasil já foram coletados exemplares
de G. mystax (Delaroche, 1809) no Rio Grande do Sul. No
presente estudo, ocorreu apenas sobre os bancos Vitória e
Jaseur da cadeia Vitória-Trindade e na região oceânica do
Cabo de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 5 exemplares; variação do comprimento
padrão: 37,7 – 98,0 mm.

LITERATURA
Smith, 1989d; Menezes et al., 2003.
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CONGRIDAE
Heteroconger sp.

DZUFRJ 2761; 69,5 mm

DIAGNOSE
As larvas de Heteroconger apresentam cauda arredondada e
intestino relativamente curto e reto. A nadadeira dorsal é
longa e começa próximo ao primeiro quarto do corpo. Apre-
senta pequenos melanóforos ao longo da linha lateral e na
região dorsal do intestino.

ECOLOGIA
Todas as espécies de Heteroconger registradas na literatura
são marinhas. A maioria é demersal, algumas são associadas
a formações coralinas e outras são batidemersais, ocorrendo
até 275 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico Oeste e Leste, Índico e Pacífico.
No Brasil já foram identificadas as espécies H. longissimus
Günther, 1870 e H. camelopardalis (Lubbock, 1980). No pre-
sente estudo foi coletada na costa da Bahia e sobre o banco
Jaseur da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 27,3 – 69,5 mm

LITERATURA
Smith, 1989d.
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NETTASTOMATIDAE
Facciolella sp.

DZUFRJ 2850; 52,5 mm

DIAGNOSE
As larvas de Facciolella apresentam corpo longo e estreito,
com cauda afilada. O intestino é curto, tem ondulações ir-
regulares e uma série de melanóforos grandes. A nadadeira
dorsal é longa e começa pouco depois da nadadeira peitoral.
A cabeça é longa e o focinho é afilado. A pigmentação da
região lateral do corpo varia entre as espécies, mas de maneira
geral elas possuem pigmentos no intestino e no cérebro.

ECOLOGIA
As espécies de Facciolella são marinhas, algumas são demer-
sais, batipelágicas, batidemersais ou bentopelágicas. Vivem
em águas profundas e algumas ocorrem a até 2.000 m de
profundidade.

DiSTRIBUIÇÃO
Ocorrem nos oceanos Atlântico Oeste e Leste, Índico e Pacífi-
co. De acordo com a literatura, as espécies denominadas
Facciolella sp. B e Facciolella sp. C já foram coletadas na re-
gião oceânica do Brasil. No presente estudo foi coletada
em estações oceânicas da costa do Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 28,5 – 52,5 mm.

LITERATURA
Smith, 1989c; Menezes et al., 2003.
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NETTASTOMATIDAE
Hoplunnis macrura Ginsburg, 1951

DZUFRJ 2849; 154,0 mm

DIAGNOSE
Apresenta o intestino curto com duas voltas distintas. A
nadadeira dorsal é longa, e começa antes da primeira volta
do intestino. Possui de nove a dez manchas de pigmentos
próximo à notocorda, desde antes da primeira volta do intes-
tino até o final da cauda; além de melanóforos nas voltas
do intestino, e abaixo dos miômeros posteriormente ao ânus
até a cauda. Número total de miômeros: cerca de 252; número
de miômeros pré-anais: 54.

ECOLOGIA
Espécie marinha, demersal. Vive em águas tropicais e subtro-
picais, em profundidades entre 55 e 310 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre na Flórida (EUA), Caribe, Colômbia e Golfo do México.
No Brasil já foi registrada na foz do Rio Amazonas. No presente
estudo só foi coletado um exemplar, em frente a Salvador.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 154,0 mm.

LITERATURA
Smith, 1989c; Menezes et al., 2003.
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NETTASTOMATIDAE
Hoplunnis tenuis Ginsburg, 1951

DZUFRJ 2814; 27,5 mm

DIAGNOSE
Apresenta o intestino curto com duas voltas distintas. A
nadadeira dorsal é longa, começando antes da primeira volta
do intestino, em larvas com aproximadamente 90 mm. Possui
entre oito e dez manchas de pigmentos próximo à notocor-
da, desde antes da primeira volta do intestino até o final
da cauda, e na região ventral dos miômeros, posteriormente
ao ânus até a cauda; melanóforo estrelado na cabeça, atrás
do olho; e pigmento interno no rostro. Segundo a literatura,
o número total de miômeros varia entre 232 e 251. Número
de miômeros pré-anais: 46.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batidemersal. Vive em águas profundas,
entre 130 e 420 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre na Flórida (EUA), Caribe, Bahamas, Bermuda e Golfo
do México. No Brasil já foi registrada no Sudeste e no Rio
Grande do Sul. No presente estudo só foi coletado um exem-
plar, na isóbata de 3.000 m, na costa do Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 27,5 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1978; Smith, 1989c; Menezes et al.,
2003.
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NETTASTOMATIDAE
Saurenchelys sp.

DZUFRJ 2852; ca 135,0 mm

DIAGNOSE
As larvas de Saurenchelys são caracterizadas por apresentar
corpo longo e estreito, com cauda afilada. O intestino é rela-
tivamente curto, com duas voltas pequenas distintas. A nada-
deira dorsal é longa e começa na altura da primeira volta do
intestino. A pigmentação da região lateral do corpo varia
entre as espécies, mas de maneira geral apresenta uma série
de melanóforos internos próximo à notocorda, na região da
cauda. Possuem pigmentos sobre as voltas do intestino e no
palato.

ECOLOGIA
Todas as espécies de Saurenchelys registradas na literatura
são marinhas. A maioria é demersal, ocorrendo até 700 m
de profundidade, e algumas são batidemersais e pelágicas.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico Oeste e Leste, Índico e Pacífico.
As espécies S. cancrivora Peters, 1864 e S. stylura (Lea, 1913)
já foi registrada na costa do Brasil. No presente estudo os
exemplares foram coletados no sul do Espírito Santo e próxi-
mo ao Cabo de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 26,5 – 135,0 mm.

LITERATURA
Smith, 1989c.
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SERRIVOMERIDAE
Serrivomer sp.

DIAGNOSE
As larvas de Serrivomer apresentam o corpo alto com cauda
afilada. O intestino é longo e reto, e o ânus está localizado
na porção posterior do corpo. As nadadeiras dorsal e anal
têm origem próximo ao ânus.

ECOLOGIA
Todas as espécies de Serrivomer registradas na literatura são
marinhas. A maioria é batipelágica, ocorrendo até 6.000 m
de profundidade, e algumas são pelágicas.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico Oeste e Leste, Índico e Pacífico.
No Brasil já foram registradas as espécies S. beanii Gill e Ryder,
1883, S. lanceoltoides (Schmidt, 1916) e S. schmidti Bauchot-
Bouton, 1953. No presente estudo foi coletada apenas próxi-
mo ao banco Almirante Saldanha.

DZUFRJ 2853; 43,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 43,0 mm.

LITERATURA
Tighe, 1989.
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Stomiiformes

Gonostomatidae
Sternoptychidae
Phosichthyidae

Stomiidae

Bonecker, F. T.; Bonecker, A. C. T.; Castro, M. S.;
Namiki, C. A. P. & Barros, F. B. A. G.
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GONOSTOMATIDAE
Cyclothone acclinidens Garman, 1899

DZUFRJ 3690; 13,5 mm

DIAGNOSE
Apresenta série contínua de pigmentos na região dorsal do
corpo. Tem outra série de pigmentos na região ventral do
corpo, desde a cabeça até a vesícula gasosa; e na base da
nadadeira anal. Apresenta ainda pigmento bem marcado na
região ventral do pedúnculo caudal, na base da nadadeira
caudal e na vesícula gasosa.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
entre 50 e 1.900 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Ainda não
havia sido registrada para o Brasil. No presente estudo ocor-
reu desde o sul da costa da Bahia até Cabo de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 6 exemplares; variação do comprimento
padrão:  6,5 – 12,0 mm.

LITERATURA
Olivar & Fortuño, 1991; Watson, 1996a; Menezes et al., 2003;
Richards, 2006b.
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GONOSTOMATIDAE
Cyclothone alba Brauer, 1906

DZUFRJ 3687; 11,7 mm

DIAGNOSE
No estágio de pós-flexão, apresenta uma série descontínua
de pigmentos na região dorsal do corpo. Há uma série de
pigmentos na região ventral do corpo, desde a cabeça até a
vesícula gasosa; e na base da nadadeira anal. Possui um
pigmento bem marcado na região ventral do pedúnculo cau-
dal e na vesícula gasosa.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
entre 300 e 600 m.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie circum-global, ocorre nos oceanos Atlântico e Pacífi-
co, com registro para o Brasil. No presente estudo ocorreu
desde Salvador até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos
Vitória, Jaseur e Davis da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 66 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,2 – 11,5 mm.

LITERATURA
Olivar & Fortuño, 1991; Menezes et al., 2003; Richards,
2006b.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:1177



78

GONOSTOMATIDAE
Cyclothone braueri Jespersen & Tåning, 1926

DZUFRJ 3682; 13,5 mm

DIAGNOSE
Apresenta melanóforos internos na região póstero-ventral.
As larvas maiores que 8 mm apresentam também três melanó-
foros na região dorsal do pedúnculo caudal e um ventral.
Possui melanóforos na porção anterior do corpo, na vesícula
gasosa e dois pigmentos no intestino.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
entre 10 e 2.000 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre em águas tropicais e subtropicais dos oceanos Atlân-
tico, Índico e Pacífico. Já foi registrada também no Mar
Mediterrâneo. Esta espécie já foi coletada também no Brasil.
O presente estudo teve ampla distribuição, ocorrendo desde
Salvador até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da Ca-
deia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 86 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,0 – 13,0 mm.

LITERATURA
Olivar & Fortuño, 1991; Menezes et al., 2003; Richards,
2006b.
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GONOSTOMATIDAE
Cyclothone pseudopallida Mukhacheva, 1964

DIAGNOSE
As larvas com menos de 7,5 mm apresentam série descontínua
de pigmentos na região dorsal do corpo. As larvas maiores
apresentam a série dorsal de pigmentos contínua. Há outra
série de pigmentos na região ventral e na porção anterior
do corpo. Possui um pigmento bem marcado na região ven-
tral do pedúnculo caudal, na base da nadadeira caudal e na
vesícula gasosa.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
entre 300 e 1.400 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre em águas tropicais e subtropicais dos oceanos Atlân-
tico, Índico e Pacífico. Esta espécie já foi coletada também
no Brasil. No presente estudo foi encontrada desde a costa
da Bahia até Cabo de São Tomé, incluindo a Ilha de Trindade,
e o banco Almirante Saldanha.

DZUFRJ 589; 14,5 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 21 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,0 – 13,0 mm.

LITERATURA
Olivar & Fortuño, 1991; Watson, 1996a; Menezes et al., 2003;
Richards, 2006b.
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GONOSTOMATIDAE
Diplophos taenia Günther, 1873

DIAGNOSE
Possui o corpo muito alongado e estreito, com uma série
de pigmentos nas regiões dorsal e ventral, desde a cabeça
até o pedúnculo caudal. Apresenta de dois a três melanóforos
na região ventral da cabeça.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica e ocorre até 800 m de profun-
didade.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie cosmopolita, ocorre nos oceanos Atlântico, Índico
e Pacífico. No Brasil já foi registrada na região Sul. No pre-
sente estudo, ocorreu desde o sul da Bahia até o Rio de Ja-
neiro, incluindo a Ilha de Trindade da cadeia Vitória-Trindade.

DZUFRJ 8452; 24,7 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 10 exemplares; variação do comprimento
padrão: 10,5 – 52,0 mm.

LITERATURA
Watson, 1996a; Figueiredo et al., 2002; Menezes et al.,
2003.
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GONOSTOMATIDAE
Sigmops elongatum Günther, 1878

DZUFRJ 8965; 7,5 mm

DIAGNOSE
Possui olho elíptico e intestino que alcança menos da meta-
de do corpo. Nos estágios de pré-flexão e de flexão não
apresenta nenhum pigmento. Durante a pós-flexão apresenta
fotóforos na região ventral do intestino e um único fotóforo
próximo ao opérculo.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
entre 25 e 3.385 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Brasil
já foi registrada na região Sul. No presente estudo foi en-
contrada desde Salvador até Cabo de São Tomé, incluindo
os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 77 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,5 – 20,0 mm.

LITERATURA
Watson, 1996a; Figueiredo et al., 2002; Menezes et al.,
2003; Richards, 2006b.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:1181



82

STERNOPTYCHIDAE
Argyropelecus sp.

DIAGNOSE
As espécies de Argyropelecus possuem intestino curto com
sua parte posterior separada do corpo – a exceção é a espécie
A. hemigymnus, que tem o intestino mais longo alcançando
a metade do corpo. Há presença de espinhos e séries de fo-
tóforos na cabeça em larvas maiores. A identificação desse
gênero se baseia no número, na forma e na localização dos
fotóforos. Os exemplares coletados no presente estudo ainda
não apresentavam as séries de fotóforos totalmente formadas,
o que impossibilitou a identificação da espécie.

ECOLOGIA
Espécie marinha e batipelágica, ocorrendo até 3.872 m de
profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico e também
no Mar Mediterrâneo. No Brasil já foram coletadas as espécies
A. aculeatus Valenciennes, 1850, A. affinis Garman, 1899,
A. hemigymnus Cocco, 1829 e A. sladeni Regan, 1908 na
costa sudeste e no litoral do Rio Grande do Sul. No presente
estudo ocorreram na costa da Bahia e sobre os bancos Vitó-
ria, Jaseur e Davis da cadeia Vitória-Trindade.

DZUFRJ 453; 10,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 25 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,0 – 8,5 mm.

LITERATURA
Figueiredo et al., 2002; Menezes et al., 2003; Richards, 2006c.
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STERNOPTYCHIDAE
Maurolicine Tipo Alpha

DIAGNOSE
A principal característica da larva dessa espécie é o intestino
longo, que alcança quase a totalidade do corpo. Apresenta
uma mancha de pigmento na região posterior do intestino.
Nas larvas com 11 mm existem fotóforos na região abaixo
do olho.

ECOLOGIA
Espécie marinha e epipelágica.

DISTRIBUIÇÃO
Já foi registrada nos oceanos Pacífico e Atlântico Nordeste.
Ainda não havia sido registrada no Brasil. No presente estudo
ocorreu apenas nas proximidades dos bancos Rodger e
Vitória.

Desenho original Ahlstrom, Richards & Weitzman, 1984; 7,5 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 10,0 – 11,2 mm.

LITERATURA
Ahlstrom et al., 1984; Richards, 2006c.
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STERNOPTYCHIDAE
Maurolicus stehmanni Parin & Kobyliansky, 1996

DIAGNOSE
As larvas com 6,5 mm apresentam dois fotóforos na margem
ventral do olho e mais dois na região mediana ventral do
intestino. As larvas com 10 mm já apresentam os raios das
nadadeiras formados, o número de fotóforos aumenta nas
regiões da cabeça e do intestino e aparecem fotóforos na
região caudal.

ECOLOGIA
Espécie marinha e batipelágica.

DISTRIBUIÇÃO
No Oceano Atlântico Oeste, ocorre na costa do Brasil e da
Argentina. Na costa brasileira, já foi coletada desde a Bahia
até Rio Grande. No presente trabalho ocorreu por toda a
área estudada, incluindo os bancos da cadeia Vitória-

a) DZUFRJ 8914; 6,5 mm e b) DZUFRJ 8914; 10,0 mm

Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 4.309 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,0 – 12,5 mm.

LITERATURA
Parin & Kobyliansky, 1996; Almeida, 2001; Figueiredo et
al., 2002; Menezes et al., 2003; Lima, 2005.

a)

b)
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STERNOPTYCHIDAE
Sternoptyx sp.

DZUFRJ 8983; 8,0 mm

DIAGNOSE
As espécies de Sternoptyx possuem intestino curto. Há presen-
ça de espinhos e séries de fotóforos na cabeça em larvas
maiores que 7 mm. A identificação desse gênero se baseia
no número, na forma e na localização dos fotóforos. Esses
órgãos só estão completamente formados em larvas que já
sofreram a transformação, com aproximadamente 11 mm. Os
exemplares coletados no presente estudo ainda não apresen-
tavam as séries de fotóforos totalmente formadas, o que
impossibilitou a identificação da espécie.

ECOLOGIA
Espécie marinha e batipelágica, ocorrendo até 3.676 m de
profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Brasil
já foram coletadas as espécies S. diaphana Hermann, 1781,
no litoral do Rio Grande do Sul e S. pseudobscura Baird,
1971 na região oceânica do Brasil. No presente estudo ocor-
reram desde Rio Real até Cabo de São Tomé, incluindo o
banco Jaseur da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 18 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,0 – 8,5 mm.

LITERATURA
Badcock & Baird, 1980; Figueiredo et al., 2002; Menezes et
al., 2003; Richards, 2006c.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:1285



86

PHOSICHTHYIDAE
Pollichthys mauli (Poll, 1953)

DIAGNOSE
Os espécimes mais jovens são caracterizados por apresentar
olhos elípticos, intestino longo e nadadeira dorsal adiposa.
A origem da nadadeira dorsal é muito anterior à da nadadeira
anal. Em espécimes maiores, com aproximadamente 16 a 18
mm, que estão na fase de transformação, a origem da nadadei-
ra anal está situada abaixo dos últimos raios da nadadeira
dorsal. Os fotóforos começam a ser formados e a ganhar
pigmentação: ORB 2; OP 3; SO 1; BR 8; IV 21-23; VAV 7-9;
AC 18-21.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
entre 100 e 600 m. Realiza migração vertical diária.

DISTRIBUIÇÃO
É uma espécie circum-tropical, que ocorre por todo o Atlânti-
co Norte e pelo Pacífico Oeste. No Atlântico Oeste ocorre
desde os Estados Unidos até o sul do Brasil, e no Atlântico
Leste foi registrada na costa da África. No presente estudo
apresentou ampla distribuição, desde Salvador até Cabo de
São Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

a) DZUFRJ 10712; 11,0 mm e b) DZUFRJ 5957; 24,5 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2.065 exemplares; variação do comprimento
padrão: 7,0 – 40,0 mm

LITERATURA
Grey, 1964; Fahay, 1983; Watson, 1996b; Figueiredo et al.,
2002; Menezes et al., 2003.

b)

a)
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PHOSICHTHYIDAE
Vinciguerria nimbaria (Jordan & Williams, 1895)

DIAGNOSE
Os espécimes mais jovens são caracterizados por apresentar
olhos elípticos e distância pré-anal igual a 75% do compri-
mento padrão. A origem da nadadeira anal está embaixo do
meio da nadadeira dorsal. A principal característica que dis-
tingue essa espécie das demais larvas do gênero Vinciguerria
é a presença de um pigmento na região ventral do pedúnculo
caudal. Nas larvas maiores, que estão na fase de transforma-
ção, os fotóforos começam a ser formados e a ganhar pig-
mentação: SO presente; BR 8; IV 21-24; VAV 8-11; AC 13-
14; AO 23-24; IC 45-46.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
entre 20 e 5.000 m. Realiza migração vertical diária.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre na área tropical do Atlântico Leste, nos oceanos
Índico e Pacífico e na costa do Chile. No Atlântico Oeste
ocorre desde os Estados Unidos até o sul do Brasil. No
presente estudo apresentou ampla distribuição, desde Rio
Real até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da cadeia
Vitória-Trindade.

a) DZUFRJ 5993; 14,0 mm; b) DZUFRJ 11086; 42,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 1.384 exemplares; variação do comprimento
padrão: 10,0 – 50,0 mm

LITERATURA
Grey, 1964; Fahay, 1983; Watson, 1996b; Figueiredo et al.,
2002; Menezes et al., 2003.

a)

b)
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STOMIIDAE
Aristostomias sp.

DZUFRJ 6235; 9,5 mm

DIAGNOSE
As larvas de Aristostomias apresentam corpo alongado e com-
primido. As nadadeiras dorsal e anal estão situadas na região
posterior do corpo, próximo ao pedúnculo caudal. A cabeça
é achatada, com focinho longo e olho elíptico. O intestino
é longo com uma grande parte livre, e pigmentos por toda
a extensão. Apresenta uma série de pigmentos pareados
nas regiões ventral e dorsal do corpo. Em espécimes maiores
a nadadeira pélvica está situada na região mediana do corpo.

ECOLOGIA
Todas as espécies de Aristostomias registradas na literatura
são marinhas. A maioria é batipelágica, ocorrendo a até
1.010 m de profundidade, e algumas são pelágicas.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem nos oceanos Atlântico Oeste e Leste, Índico e Pacífi-
co. No Brasil já foram identificadas as espécies A. lunifer
Regan & Trewavas, 1930 e A. xenostoma Regan & Trewavas,
1930. A espécie A. polydactylus Regan & Trewavas, 1930 já
foi registrada em Cuba e na Argentina, sugerindo que também
ocorre na costa brasileira. No presente estudo ocorreu ao
sul da Bahia e próximo às ilhas Trindade e Martin Vaz.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 6 exemplares; variação do comprimento
padrão: 5,8 – 9,5 mm.

LITERATURA
Moser, 1996b; Menezes et al., 2003; Richards, 2006h.
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STOMIIDAE
Astronesthes sp.

DIAGNOSE
As larvas de Astronesthes são caracterizadas por apresentar
corpo alongado e comprimido. A nadadeira dorsal está situa-
da na região mediana do corpo, bem à frente da origem da
nadadeira anal. O olho é elíptico e o intestino apresenta
uma grande parte livre. Apresentam melanóforos na parte
posterior do intestino e na nadadeira dorsal vitelínica.

ECOLOGIA
Todas as espécies de Astronesthes registradas na literatura
são marinhas. A maioria é batipelágica, ocorrendo até 4.000
m de profundidade, e algumas são pelágicas.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem em águas tropicais e subtropicais dos oceanos Atlân-
tico Oeste e Leste, Índico e Pacífico. Uma espécie apresenta
distribuição circum-polar. No Brasil já foram identificadas
seis espécies de Astronesthes. No presente estudo ocorreram
desde o sul da Bahia até Cabo de São Tomé e sobre o banco
Davis da cadeia Vitória-Trindade.

DZUFRJ 6239; 15,5 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 6 exemplares; variação do comprimento
padrão: 10,0 – 16,5 mm.

LITERATURA
Moser, 1996b; Menezes et al., 2003; Richards, 2006f.
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STOMIIDAE
Bathophilus sp.

DIAGNOSE
As larvas do gênero Bathophilus possuem intestino longo e
volumoso. As nadadeiras dorsal e anal estão situadas na re-
gião posterior do corpo, próximo ao pedúnculo caudal. O
intestino apresenta uma grande parte livre. Apresentam pig-
mentos nas regiões dorsal e ventral do corpo, no intestino
e na membrana natatória. Em espécimes maiores, a nadadeira
pélvica está situada na região mediana do corpo.

ECOLOGIA
Todas as espécies de Bathophilus registradas na literatura
são marinhas. A maioria é batipelágica, ocorrendo até 3.000
m de profundidade, e algumas são pelágicas.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem nos oceanos Atlântico Oeste e Leste, Índico e Pacífi-
co. No Brasil já foram identificadas as espécies B. ater (Brauer,
1902), B. irregularis Norman, 1930, B. nigerrimus Giglioli,
1882 e B. pawneei Parr, 1927. No presente estudo ocorreu
desde o sul da Bahia até Cabo de São Tomé, incluindo o
banco Columbia da cadeia Vitória-Trindade e o banco Almi-
rante Saldanha.

DZUFRJ 6235; 25,5 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 8 exemplares; variação do comprimento
padrão: 5,0 – 25,5 mm.

LITERATURA
Moser, 1996b; Menezes et al., 2003; Richards, 2006g.
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STOMIIDAE
Chauliodus sloani Bloch & Schneider, 1801

DIAGNOSE
Apresenta o corpo longo e comprimido. A nadadeira dorsal
está localizada no primeiro terço do corpo, muito à frente
da nadadeira anal. O primeiro raio da nadadeira dorsal é
alongado como um filamento. Tem nadadeiras dorsal e anal
adiposas. O barbilhão é estreito, longo e flexível.

ECOLOGIA
Espécie marinha com hábito batipelágico, ocorrendo até
1.800 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre em águas quentes e temperadas dos oceanos Atlântico
Oeste e Leste, Índico e Pacífico. No Brasil já foi coletada
entre o sul do Cabo de Santa Marta Grande e o sul de Rio
Grande. No presente estudo ocorreu apenas na região oceâni-
ca da costa do Espírito Santo.

DZUFRJ 6236; 25,5 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 25,5 mm.

LITERATURA
Morrow, 1964a; Moser, 1996b; Menezes et al., 2003;
Richards, 2006d.
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STOMIIDAE
Eustomias sp.

DIAGNOSE
As larvas de Eustomias têm corpo muito alongado e intestino
estreito e longo, com uma grande parte livre. As nadadeiras
dorsal e anal estão situadas na região posterior do corpo,
próximo ao pedúnculo caudal. A cabeça é longa e comprimi-
da dorsoventralmente; o olho é pequeno, pedunculado e
elíptico. Apresenta uma série de sete a nove melanóforos
grandes na região dorsal, desde a nadadeira pélvica até o
início da dorsal, e um único melanóforo na extremidade da
mandíbula.

ECOLOGIA
Todas as espécies de Eustomias registradas na literatura são
marinhas. A maioria é batipelágica, ocorrendo até 4.500 m
de profundidade, e algumas são pelágicas.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem nos oceanos Atlântico Oeste e Leste, Índico e Pacífi-
co. No Brasil já foram identificadas dezesseis espécies de
Eustomias. No presente estudo apresentou ampla distribui-
ção, desde a costa da Bahia até Cabo de São Tomé, incluindo
o banco Davis e as ilhas de Trindade e Martin Vaz da cadeia
Vitória-Trindade.

DZUFRJ 6233; 37,7 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 11 exemplares; variação do comprimento
padrão: 12,0 – 37,7 mm.

LITERATURA
Moser, 1996b; Menezes et al., 2003; Richards, 2006g.
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STOMIIDAE
Flagellostomias boureei (Zugmayer, 1913)

DIAGNOSE
Apresenta o corpo alto e o intestino estreito e longo, com
a extremidade livre. As nadadeiras dorsal e anal estão situadas
na região posterior do corpo, próximo ao pedúnculo caudal.
A cabeça é larga, com focinho curto; o olho é elíptico, pe-
queno e estreito. Apresenta um melanóforo grande por mi-
ômero na região dorsal do corpo, desde a cabeça até a
cauda. Possui pigmentos na região ventral e membrana nata-
tória grande nas regiões dorsal e ventral. Em espécimes maio-
res a nadadeira pélvica está situada perto do segundo terço
do corpo.

ECOLOGIA
Espécie marinha, com hábito batipelágico, ocorrendo até
474 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre desde os Estados Unidos até a
Argentina; e no Atlântico Leste já foi registrada desde a Es-
panha até a África do Sul. Existem registros também para os
oceanos Índico e Pacífico. No Brasil já foi coletada na região
Sudeste. No presente estudo ocorreu apenas em frente a
Salvador.

DZUFRJ 8398; 15,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 15,0 mm.

LITERATURA
Moser, 1996b; Menezes et al., 2003; Richards, 2006g.
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STOMIIDAE
Melanostomias sp.

DZUFRJ 6234; 13,5 mm

DIAGNOSE
As larvas de Melanostomias apresentam corpo alongado e in-
testino reto e longo com a extremidade livre. As nadadeiras
dorsal e anal estão situadas na região posterior do corpo,
próximo ao pedúnculo caudal. A cabeça e o focinho são
pequenos; o olho é pequeno e elíptico. A membrana natatória
é mais larga na região dorsal do corpo. Apresenta uma série
descontínua de pigmentos na região dorsal do corpo e nas
margens das membranas dorsal e ventral. Há uma linha de
pigmentos em cada miômero da região ventral do corpo.

ECOLOGIA
Todas as espécies de Melanostomias registradas na literatura
são marinhas. A maioria é batipelágica, ocorrendo até 2.000
m de profundidade, e algumas são pelágicas.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem nos oceanos Atlântico Oeste e Leste, Índico e Pací-
fico. No Brasil já foram identificadas cinco espécies de
Melanostomias. No presente estudo ocorreu na costa da Bahia
e sobre os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 12 exemplares; variação do comprimento
padrão: 5,5 – 14,5 mm.

LITERATURA
Moser, 1996b; Richards, 2006g.
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STOMIIDAE
Photonectes mirabilis Parr, 1927

DIAGNOSE
Apresenta corpo alongado com intestino estreito e longo,
com a extremidade livre. As nadadeiras dorsal e anal estão
situadas na região posterior do corpo, próximo ao pedúnculo
caudal. A cabeça e o focinho são curtos; o olho é elíptico e
pequeno. As membranas natatórias dorsal e ventral têm apro-
ximadamente a mesma espessura e apresentam pigmentos
espalhados por toda a extensão, incluindo os raios das nada-
deiras dorsal e anal. Apresenta uma série de pigmentos na
região dorsal do corpo e linhas de pigmentos em cada miô-
mero na região ventral.

ECOLOGIA
Espécie marinha, com hábito pelágico.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre no Brasil e na Argentina; e no
Atlântico Leste já foi registrada na costa da África. No Oceano
Pacífico já foi coletada na Austrália e em Papua Nova Guiné.
No presente estudo ocorreu desde a costa da Bahia até
Cabo de São Tomé, incluindo a Ilha Martin Vaz.

DZUFRJ 6225; 20,4 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 4 exemplares; variação do comprimento
padrão: 12,6 –  37,0 mm.

LITERATURA
Moser, 1996b; Richards, 2006g.
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STOMIIDAE
Photostomias guernei Collett, 1889

DIAGNOSE
As principais características que separam as larvas maiores
do gênero Photostomias dos demais são ausência de nadadei-
ra peitoral e de barbilhão. As larvas menores apresentam
nadadeira peitoral com um melanóforo grande na sua base.
Possui corpo alongado com intestino estreito e longo, com
uma grande parte livre. As nadadeiras dorsal e anal estão si-
tuadas na região posterior do corpo, próximo ao pedúnculo
caudal. A nadadeira pélvica está situada antes da porção
mediana do corpo. Segundo a literatura, existem duas espé-
cies desse gênero que não apresentam barbilhão: P. guernei,
que ocorre no Oceano Atlântico, e P. atrox (Alcock), que
ocorre no Oceano Índico. Entretanto, devido à escassez de
material do Oceano Índico muitos autores consideram-na
como sinonímia de P. guernei.

ECOLOGIA
Espécie marinha, com hábito batipelágico.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre nos Estados Unidos e no Golfo do
México. No Atlântico Leste já foi registrada nas costas de
Portugal e da Mauritânia. Já foi coletada também nos ocea-
nos Índico e Pacífico. No Brasil ainda não havia sido registra-
da. No presente estudo ocorreu desde o sul da Bahia até o
Espírito Santo, incluindo a área próxima ao banco Davis da
cadeia Vitória-Trindade.

DZUFRJ 6237; 14,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 3 exemplares; variação do comprimento
padrão: 11,0 – 51,0 mm.

LITERATURA
Morrow, 1964b; Richards, 2006h.
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STOMIIDAE
Stomias sp.

DZUFRJ 6232; 14,0 mm

DIAGNOSE
As larvas de Stomias são caracterizadas por apresentar corpo
alongado e intestino reto e longo com a extremidade livre.
As nadadeiras dorsal e anal estão situadas na região poste-
rior do corpo, próximo ao pedúnculo caudal. A cabeça e o
focinho são pequenos; o olho é pequeno e elíptico. Possui
pigmentos na região ventral do corpo e do intestino. Nos
exemplares maiores a nadadeira pélvica está situada na porção
posterior do corpo.

ECOLOGIA
Todas as espécies de Stomias registradas na literatura são
marinhas. A maioria é batipelágica, ocorrendo até 3.182 m
de profundidade, e algumas são pelágicas e batidemersais.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem nos oceanos Atlântico Oeste e Leste, Índico e Pacífi-
co. No Brasil já foram identificadas cinco espécies de Stomias.
No presente estudo ocorreu desde a costa da Bahia até
Cabo de São Tomé e sobre os bancos da cadeia Vitória-
Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 52 exemplares; variação do comprimento
padrão: 6,0 – 26,0 mm.

LITERATURA
Morrow, 1964c; Moser, 1996b.
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STOMIIDAE
Stomias affinis Gunther, 1887

DZUFRJ 8960; 90,0 mm; a) vista lateral da cabeça;
b) disposição dos órgãos luminosos em séries longitudinais

DIAGNOSE
Apresenta corpo alongado e intestino reto e longo, com a
extremidade livre. As nadadeiras dorsal e anal estão situadas
na região posterior do corpo, próximo ao pedúnculo caudal.
A cabeça e o focinho são pequenos; o olho é pequeno e
elíptico. Nos exemplares maiores a nadadeira pélvica está
situada na porção posterior do corpo, mais próxima às na-
dadeiras dorsal e anal. Os órgãos luminosos estão espalhados
pelo corpo arranjados em padrões de áreas pigmentadas na
pele, abaixo das escamas. Nos espécimes no estágio de pós-
larva, existem entre seis e oito fotóforos grandes ordenados
em séries longitudinais. Nas três primeiras séries, existe ape-
nas um fotóforo. Na quarta série existem de dois a três fo-
tóforos, um sobre o outro. Na sexta série existem três fotófo-
ros, mais ou menos ordenados em linha vertical.

ECOLOGIA
Espécie marinha e batipelágica, ocorrendo até 3.182 m de
profundidade. Alguns indivíduos podem migrar para a super-
fície durante a noite, o que está provavelmente associado
ao hábito alimentar da espécie.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre desde os Estados Unidos até a
Argentina; no Atlântico Leste já foi coletada nas costas da
Mauritânia e de Angola. Ocorre também nos oceanos Índico
e Pacífico. Apresenta distribuição circum-global em águas
quentes. No presente estudo ocorreu na costa da Bahia e
próximo ao Cabo de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 90,0 – 95,0 mm.

LITERATURA
Morrow, 1964c; Moser, 1996b; Menezes et al., 2003;
Richards, 2006e.

b)a)
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Aulopiformes

Chlorophthalmidae
Scopelarchidae

Notosudidae
Synodontidae
Paralepididae

Evermannellidae

Bonecker, F. T.; Namiki, C. A. P. & Castro, M. S.
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CHLOROPHTALMIDAE
Chlorophthalmus agassizi Bonaparte, 1840

DIAGNOSE
Distância pré-anal muito curta, aproximadamente 45% do
comprimento padrão. A nadadeira anal origina-se bem afas-
tada do ânus. Presença de uma mancha de pigmento no pe-
dúnculo caudal e de um pigmento peritoneal interno acima
do intestino.

ECOLOGIA
Ocorre em águas marinhas. Espécie batidemersal, pode ser
coletada em profundidades entre 50 e 1.000 m.

DISTRIBUIÇÃO
É uma espécie circum-global, encontrada em regiões tempera-
das e tropicais. Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífi-
co, e no Mar Mediterrâneo. No Atlântico Oeste já foi registra-
da desde a costa dos Estados Unidos até o sul do Brasil. No
presente estudo foi coletada próximo ao banco Rodger e
em frente a Vitória.

DZUFRJ 5944; 8,5 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 8,0 – 8,5 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1978; Fahay, 1983; Figueiredo et
al., 2002; Menezes et al., 2003; Ditty, 2006a.
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CHLOROPHTALMIDAE
Parasudis truculenta (Goode & Bean, 1896)

DIAGNOSE
Apresenta manchas de pigmento nas regiões dorsal e ventral
da membrana natatória próximo à metade do corpo e no
pedúnculo. Possui pigmento peritoneal alongado acima do
intestino.

ECOLOGIA
Espécie marinha e demersal, pode ocorrer em profundida-
des entre 180 e 500 m.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste já foi registrada desde a costa dos Esta-
dos Unidos até o sul do Brasil. No presente estudo foi coleta-
da na costa do Espírito Santo e próximo ao Cabo de São To-
mé, na isóbata de 3.000 m.

DZUFRJ 8973; 4,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,7 – 6,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1978; Figueiredo et al., 2002;
Menezes et al., 2003; Ditty, 2006a.
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SCOPELARCHIDAE
Benthalbella sp.

DZUFRJ 3208; 16,5 mm

DIAGNOSE
As larvas de Benthalbella são caracterizadas por não apresen-
tar seção peritoneal e nenhum tipo de pigmentação no cor-
po. A nadadeira dorsal se origina atrás da inserção das nada-
deiras peitorais. Estas apresentam pequenos melanóforos
antes do estágio de transformação.

ECOLOGIA
Todas as espécies de Benthalbella registradas na literatura
são marinhas e batipelágicas, ocorrendo até 3.400 m de
profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Sua distribuição é circum-global e inclui a Antártica. No
Brasil a espécie B. infans Zugmayer, 1911 já foi coletada na
costa sul. No presente estudo apresentou ampla distribuição,
desde Rio Real até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos
da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 31 exemplares; variação do comprimento
padrão: 5,0 – 20,5 mm.

LITERATURA
Rofen, 1966b; Johnson, 1974; Watson & Sandknop, 1996.
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SCOPELARCHIDAE
Rosenblattichthys hubbsi Johnson, 1974

DZUFRJ 3237; 20,0 mm

DIAGNOSE
Tem olho elíptico, cabeça e boca grandes em relação ao
corpo; nadadeiras peitorais bastante desenvolvidas e com
melanóforos. Apresenta uma mancha de pigmento peritoneal,
um melanóforo na região dorsal do corpo e outro na base
do pedúnculo caudal.

ECOLOGIA
Espécie marinha meso ou batipelágica. Ocorre em regiões
oceânicas, em profundidades entre 60 e 500 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, nas regiões
subtropicais. No Brasil já foi registrada na costa Norte. No
presente estudo foi coletada no sul da Bahia e sobre o ban-
co Davis da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 3 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,5 – 20,0 mm.

LITERATURA
Johnson, 1974; Menezes et al., 2003.
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SCOPELARCHIDAE
Scopelarchoides sp.

DZUFRJ 3241; 9,0 mm

DIAGNOSE
As larvas de Scopelarchoides são caracterizadas por apresentar
áreas de pigmentos acessórios nas regiões dorsal e ventral,
posterior às nadadeiras adiposa e anal, respectivamente.
Possui uma ou três seções peritoneais. A origem da nadadeira
pélvica está abaixo ou atrás da origem da nadadeira dorsal.

ECOLOGIA
Todas as espécies de Scopelarchoides registradas na literatura
são marinhas e batipelágicas, ocorrendo até 3.294 m de
profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem nos oceanos Atlântico Oeste e Leste, Índico e Pacífi-
co. No Brasil já foi coletada a espécie S. danae Johnson,
1974 nas regiões Norte e Nordeste. No presente estudo foi
coletada na costa da Bahia e sobre o banco Jaseur da cadeia
Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 5 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,5 – 19,0 mm.

LITERATURA
Rofen, 1966b; Johnson, 1974; Watson & Sandknop, 1996;
Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:15104



105

NOTOSUDIDAE
Scopelosaurus herwigi Bertelsen, Krefft & Marshall, 1976

DZUFRJ 8979; 12,5 mm

DIAGNOSE
A principal característica da larva dessa espécie é a ausência
de pigmentos no corpo. Pode ser separada das demais
espécies que também não apresentam pigmento através da
contagem do número de vértebras, que nessa espécie varia
entre 60 e 62.

ECOLOGIA
Espécie marinha, bentopelágica, ocorrendo até 750 m de
profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Já foi
coletada nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. No presente
estudo ocorreu apenas próximo ao banco Vitória da cadeia
Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 12,5 mm.

LITERATURA
Bertelsen et al., 1976; Figueiredo et al., 2002.
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NOTOSUDIDAE
Scopelosaurus smithii Bean, 1925

DZUFRJ 4793; 24,5 mm

DIAGNOSE
Tem corpo alongado e estreito, e o ânus se localiza aproxima-
damente a 45% do comprimento padrão. A principal caracte-
rística para identificação dessa espécie é a presença de
uma faixa de vários melanóforos pequenos no pedúnculo
caudal. Os melanóforos também estão presentes em alguns
raios da nadadeira caudal.

ECOLOGIA
Espécie marinha, bentopelágica, pode ser coletada em pro-
fundidades entre 50 e 815 m. As larvas são epipelágicas e
os juvenis ocorrem entre 50 e 200 m de profundidade. Os
indivíduos jovens e adultos realizam migrações verticais,
provavelmente associadas à alimentação.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Atlântico
Oeste já foi registrada desde a costa dos Estados Unidos
até o Brasil. No presente estudo apresentou ampla distribui-
ção, com registros desde Salvador até Cabo de São Tomé,
incluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 41 exemplares; variação do comprimento
padrão: 7,0 – 32,0 mm.

LITERATURA
Fahay, 1983; Menezes et al., 2003; Richards, 2006i.
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SYNODONTIDAE
Saurida sp.

DZUFRJ 8976; 10,5 mm

DIAGNOSE
Todas as larvas de Saurida apresentam seis manchas de pig-
mentos ao longo do intestino; o quinto pigmento é ovalado
e maior. Dependendo da espécie, o número de pigmentos
pós-anais pode variar. Os espécimes coletados no presente
estudo apresentam um pigmento sobre a base da nadadeira
anal e outro posterior a essa nadadeira. Pode-se dizer que
as larvas coletadas não são da espécie Saurida brasiliensis
Norman, 1935, uma vez que estas possuem cinco pigmentos
pós-anais. Provavelmente as larvas coletadas nesse estudo
são Saurida caribbaea Breder, 1927. Entretanto, como não
foi encontrada descrição das larvas desta espécie na literatu-
ra, serão consideradas apenas como Saurida sp.

ECOLOGIA
Todas as espécies de Saurida são marinhas e algumas podem
ocorrer em águas salobras. São demersais, algumas associadas
a formações coralinas.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. As espé-
cies S. brasiliensis e S. caribbaea já foram coletadas no Sudes-
te e Sul do Brasil. No presente estudo apresentou ampla
distribuição, com registros desde Salvador até Cabo de São
Tomé, incluindo os bancos Jaseur e Davis da cadeia Vitória-
Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 38 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,0 - 37,5 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1978; Figueiredo et al., 2002;
Ditty et al., 2006.
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SYNODONTIDAE
Synodus foetens (Linnaeus, 1766)

DZUFRJ 8916; 8,5 mm

DIAGNOSE
Apresenta seis manchas de pigmentos ao longo do intestino,
uma no final da base da nadadeira anal e uma na cauda entre os
ossos hipurais.

ECOLOGIA
Espécie marinha, pode ocorrer também em águas salobras. Pelá-
gica, associada a formações coralinas, ocorrendo até 200 m
de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Oceano Atlântico Oeste ocorre desde a costa dos Estados
Unidos até o Brasil, desde o Pará até o Rio Grande do Sul.
No presente estudo apresentou ampla distribuição, com re-
gistros desde Salvador até Cabo de São Tomé, incluindo o
banco Davis da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 37 exemplares; variação do comprimento
padrão: 5,0 – 21,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1978; Nunan, 1992; Ditty et al.,
2006.
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SYNODONTIDAE
Synodus synodus Linnaeus, 1758

DIAGNOSE
Possui o corpo muito alongado e estreito. Apresenta entre
doze e treze manchas de pigmentos ao longo do intestino,
uma no final da base da nadadeira anal e uma na cauda
entre os ossos hipurais.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas. Possui
hábitos pelágicos e ocorre até 90 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Oceano Atlântico Oeste ocorre desde a Flórida (EUA) até
o Uruguai. No Brasil já foi coletada nas costas do Amapá e
da Bahia. No presente estudo apresentou ampla distribuição:
desde Salvador até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos
da cadeia Vitória-Trindade.

DZUFRJ 8918; 14,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 110 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,0 – 28,0 mm.

LITERATURA
Nunan, 1992; Menezes et al., 2003; Ditty et al., 2006.
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SYNODONTIDAE
Trachinocephalus myops (Forster, 1801)

DZUFRJ 8978; 12,0 mm

DIAGNOSE
Apresenta seis manchas de pigmentos ao longo do intestino
e uma no final da base da nadadeira anal. As larvas em está-
dio de pré-flexão possuem pigmentos também nas extremida-
des dorsal e ventral da cauda.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas. É pelágica
e ocorre até 400 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico e Índico. No Brasil já foi coleta-
da desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. No presente es-
tudo apresentou ampla distribuição desde Salvador até Cabo
de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 8 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,0 – 12,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1978; Nunan, 1992; Ditty et al.,
2006.
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PARALEPIDIDAE
Lestidiops mirabilis (Ege, 1933)

DZUFRJ 8877; 13,0 mm

DIAGNOSE
Apresenta duas manchas de pigmentos nas regiões dorsal e
ventral da cauda, nas larvas com aproximadamente 5 mm. À
medida que a larva cresce, formam-se uma banda vertical de
pigmento única no pedúnculo caudal e duas manchas na
região dorsal do corpo. Em indivíduos com mais de 15 mm,
observam-se duas bandas verticais de pigmento na região
do pedúnculo e três manchas na região dorsal do corpo. Em
indivíduos na fase de transformação observa-se a presença
de seis pigmentos peritoneais. A nadadeira pélvica está si-
tuada na mesma direção da base da nadadeira dorsal.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
de até 825 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Brasil
já foi coletada na costa de Recife. No presente estudo ocor-
reu desde a costa da Bahia até Vitória e sobre o banco
Jaseur da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 18 exemplares; variação do comprimento
padrão: 7,0 – 30,0 mm.

LITERATURA
Rofen, 1966a; Menezes et al., 2003; Ditty, 2006c.
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PARALEPIDIDAE
Lestidium atlanticum Borodin, 1928

DZUFRJ 8917; 14,5 mm

DIAGNOSE
A principal característica das larvas com menos de 10 mm é
a presença de uma única mancha de pigmento na região
dorsal do pedúnculo caudal. Em larvas no estádio de pós-
flexão começam a aparecer pigmentos na região da cabeça
e duas linhas de pigmento no pedúnculo caudal. Nesse está-
dio, apresenta oito manchas de pigmentos peritoneais. No
estádio de transformação a mancha do pedúnculo caudal,
existente nos estádios iniciais de desenvolvimento, desapa-
rece e os pigmentos peritoneais ficam mais difíceis de visua-
lizar. A nadadeira pélvica está situada na mesma direção da
origem da nadadeira dorsal.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
entre 50 e 1.000 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre amplamente nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico.
No Brasil já foi coletada desde Cabo Frio até Rio Grande. No
presente estudo ocorreu por toda a área amostrada, inclu-
indo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 342 exemplares; variação do comprimento
padrão: 2,5 – 27,0 mm.

LITERATURA
Rofen, 1966a; Figueiredo et al., 2002; Menezes et al., 2003;
Ditty, 2006c.
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PARALEPIDIDAE
Lestrolepis intermedia (Poey, 1868)

DIAGNOSE
Nas larvas em estágio de pré-flexão podem ser observados
pigmentos nas regiões dorsal e ventral do pedúnculo caudal
e na membrana natatória caudal. No estádio de flexão come-
çam a aparecer quatro linhas paralelas de pigmentos na região
do pedúnculo caudal. No estádio de pós-flexão, possui oito
manchas de pigmentos peritoneais e um arco de pigmentos
na região do cérebro. A nadadeira pélvica está situada bem
à frente da origem da nadadeira dorsal.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
entre 400 e 900 m.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie circum-tropical, ocorre nos oceanos Atlântico, Índi-
co e Pacífico. No Brasil já foi coletada desde Cabo Frio até
Rio Grande. No presente estudo ocorreu em toda a área
amostrada, incluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

DZUFRJ 7913; 12,5 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 265 exemplares; variação do comprimento
padrão: 2,5 – 43,5 mm.

LITERATURA
Rofen, 1966a; Figueiredo et al., 2002; Menezes et al., 2003;
Ditty, 2006c.
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PARALEPIDIDAE
Macroparalepis brevis Ege, 1933

DZUFRJ 8857; 24,5 mm

DIAGNOSE
A principal característica das larvas dessa espécie é a presença
de manchas grandes de pigmento na nadadeira caudal e
uma série de pigmentos ventrais. A nadadeira pélvica está
situada à frente da origem da nadadeira dorsal.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo em profundidades
de 650 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nas águas tropicais e subtropicais do Oceano Atlânti-
co. No Brasil já foi coletada nas regiões Nordeste e Sul. No
presente estudo ocorreu próximo aos bancos Vitória e Davis
da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 3 exemplares; variação do comprimento
padrão: 15,5 – 24,5 mm.

LITERATURA
Rofen, 1966a; Ditty, 2006c; Menezes et al., 2003.
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PARALEPIDIDAE
Stemonosudis sp.

DZUFRJ 8915; 25,0 mm

DIAGNOSE
As larvas de Stemonosudis apresentam corpo e focinho muito
alongados. Possuem grupos de pigmentos dorsais e ventrais,
além de pigmentos presentes no focinho e na cabeça. A na-
dadeira pélvica está situada à frente da origem da nadadeira
dorsal.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
de até 2.000 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Brasil
já foram coletadas as espécies S. intermedia (Ege, 1933),
em Cabo Frio e Santos, e S. siliquivender Post, 1970, no
norte e no sul. No presente estudo ocorreu na costa da Ba-
hia, sobre o banco Vitória da cadeia Vitória-Trindade e na
região oceânica próximo ao Cabo de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 3 exemplares; variação do comprimento
padrão: 15,5 – 37,5 mm.

LITERATURA
Rofen, 1966a; Figueiredo et al., 2002; Menezes et al., 2003;
Ditty, 2006c.
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PARALEPIDIDAE
Sudis atrox Rofen, 1963

DZUFRJ 8510; 10,0 mm

DIAGONSE
Nos estádios iniciais de desenvolvimento apresenta olho
elíptico e o ânus situado na região mediana do corpo. Tem
três espinhos pré-operculares grandes, cristas serrilhadas
na cabeça, na mandíbula e no focinho. No estádio de pós-
flexão, o maior espinho do pré-opérculo apresenta as extre-
midades serrilhadas e ganchos. O número de pigmentos peri-
toneais (três a seis) varia de acordo com o estágio de desen-
volvimento larval. No estádio de pós-flexão, apresenta pig-
mentos na extremidade do focinho, no espinho pré-opercular
e no pedúnculo caudal. A nadadeira pélvica está situada na
mesma direção da orgiem da nadadeira dorsal.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
entre 30 e 2.250 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico e Pacífico. No Atlântico Oeste
já foi registrada desde a costa dos Estados Unidos até o sul
do Brasil. No presente estudo apresentou ampla distribuição,
desde Rio Real até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos
da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 99 exemplares; variação do comprimento
padrão: 2,7 – 17,0 mm.

LITERATURA
Rofen, 1966a; Ambrose, 1996a; Figueiredo et al., 2002;
Menezes et al., 2003; Ditty, 2006c.
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PARALEPIDIDAE
Uncisudis advena (Rofen, 1963)

DZUFRJ 8903; 37,5 mm

DIAGNOSE
A principal característica dessa espécie é o desenvolvimento
precoce das nadadeiras dorsal e pélvica. Apresenta mancha
de pigmento nas regiões dorsal e ventral da membrana nata-
tória caudal. No estádio de pós-flexão possui uma mancha
de pigmento na região dorsal do pedúnculo caudal e outra
na extremidade dos raios anteriores da nadadeira anal. O
número de pigmentos peritoneais varia em relação ao estádio
de desenvolvimento larval (cinco a sete). A nadadeira pélvica
está situada na mesma direção da origem da nadadeira dorsal.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
entre 813 e 997 m.

DISTRIBUIÇÃO
Já foi registrada no Golfo do México e na costa leste da
Flórida (EUA). No Brasil já foi registrada na costa Sudeste.
No presente estudo ocorreu nas costas da Bahia e do Espírito
Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 5 exemplares; variação do comprimento
padrão: 12,0 – 37,5 mm.

LITERATURA
Rofen, 1966a; Menezes et al., 2003; Ditty, 2006c.
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EVERMANNELLIDAE
Coccorella atlantica (Parr, 1928)

DZUFRJ 8449; 9,5 mm

DIAGNOSE
Nos estádios de pré-flexão e de flexão apresentam três man-
chas peritoneais. No estádio de pós–flexão as larvas têm
cinco bandas de pigmento na parte dorsal do corpo e quatro
na região ventral. O olho é elíptico, a nadadeira dorsal tem
12 raios e a anal tem 25 ou 26 raios.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
de até 500 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, nas áreas
centrais. No Brasil foi registrada na região oceânica de Cabo
Frio. No presente estudo apresentou ampla distribuição,
desde Rio Real até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos
da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 14 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,0 – 30,0 mm.

LITERATURA
Rofen, 1966b; Figueiredo et al., 2002; Menezes et al., 2003;
Ditty, 2006b.
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EVERMANNELLIDAE
Evermannella balbo (Risso, 1820)

DZUFRJ 2546; 4,0 mm

DIAGNOSE
Nos estádios de pré-flexão e de flexão apresentam três man-
chas peritoneais. No estádio de pós–flexão as larvas têm de
sete a oito bandas de pigmento na parte dorsal do corpo e
de quatro a cinco na região ventral. O olho é elíptico, a na-
dadeira dorsal tem de 12 a 13 raios e a anal tem de 33 a 36
raios.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
entre 100 e 1.000 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, e no Mar
Mediterrâneo. No Brasil foi registrada na região oceânica
do Rio Grande do Sul. No presente estudo foi coletada apenas
ao sul da Bahia.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 4,0 mm.

LITERATURA
Rofen, 1966b; Figueiredo et al., 2002; Menezes et al., 2003;
Ditty, 2006b.
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EVERMANNELLIDAE
Evermannella melanoderma Parr, 1928

DZUFRJ 5961; 27,5 mm

DIAGNOSE
Nos estádios de pré-flexão e flexão apresenta três manchas
peritoneais. Possui duas linhas de cromatóforos ao longo
do corpo, uma na região dorsal e outra na parte ventral, so-
bre a nadadeira anal. O olho é elíptico, a nadadeira dorsal
tem de 12 a 13 raios e a anal tem de 27 a 31 raios.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
de 500 a 800 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no Oceano Atlântico Leste. Os registros anteriores
de E. indica Bauer, 1906 para o Atlântico hoje são considera-
dos como sendo da espécie E. melanoderma. No presente
estudo foi coletada apenas na costa da Bahia e próximo ao
Cabo de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 4 exemplares; variação do comprimento
padrão: 7,0 – 27,5 mm.

LITERATURA
Rofen, 1966b; Ambrose, 1996b; Ditty, 2006b.
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EVERMANNELLIDAE
Odontostomops normalops (Parr, 1928)

DZUFRJ 5953; 9,0 mm

DIAGNOSE
Os estádios de pré-flexão e flexão apresentam de 13 a 15
manchas peritoneais. O corpo apresenta várias bandas de
pigmentos, com as faixas dorsal e ventral alinhadas. O olho
é elíptico, a nadadeira dorsal tem de 12 a 13 raios e a anal
tem de 31 a 33 raios.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
entre 400 e 1.000 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No presente
estudo foi coletada na região oceânica do sul da Bahia até
o Cabo de São Tomé, incluindo o banco Jaseur da cadeia
Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 4 exemplares; variação do comprimento
padrão: 6,0 – 9,0 mm.

LITERATURA
Rofen, 1966b; Menezes et al., 2003; Ditty, 2006b.
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Myctophiformes

Myctophidae

Castro, M. S. & Bonecker, A. C. T.
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MYCTOPHIDAE
Bolinichthys photothorax (Parr, 1928)

DZUFRJ 10628; 30,5 mm

DIAGNOSE
As larvas que já sofreram transformação possuem o Vn pouco
desenvolvido, na região anterior do olho, entre a fosseta
nasal e o olho; três fotóforos pequenos na margem posterior
da órbita; PO4 elevado até o nível inferior da nadadeira
peitoral; VO2 muito elevado alinhado com o PO4 e o SAO1;
SAO angular; 2 Pol; 3 Prc, o terceiro situado acima da linha
lateral; 5 a 6 (7) AOa e 4 a 5 (3 a 6) AOp.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo entre 40 e 750
m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico e Índico. No Atlântico Oeste
ocorre desde os Estados Unidos até a Argentina. No Brasil,
já foi coletada em Santos e no Rio Grande do Sul. No presente
estudo, ocorreu na costa da Bahia e sobre o banco Jaseur
da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 3 exemplares; variação do comprimento
padrão: 15,3 – 30,5 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Figueiredo et al., 2002; Menezes et
al., 2003.
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MYCTOPHIDAE
Ceratoscopelus warmingii (Lütken, 1892)

DZUFRJ 10652; 8,9 mm

DIAGNOSE
Possui o corpo alongado; olho redondo; os fotóforos Br2 e
Vn se formam precocemente em larvas com aproximadamente
5 mm. As larvas com 8 mm possuem um fotóforo na base in-
ferior da nadadeira peitoral.

ECOLOGIA
Espécie marinha, meso-batipelágica, ocorrendo entre 25 e
1.500 m de profundidade. Durante a noite migra para próxi-
mo da superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico e Índico. No Atlântico Oeste
já foi coletada desde os Estados Unidos até o sul do Brasil,
inclusive na área da Convergência Subtropical. No presente
estudo, ocorreu ao sul da Bahia, na costa do Espírito Santo,
sobre o banco Saldanha e próximo aos bancos Vitória e
Jaseur da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 17 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,5 – 13,7 mm.

LITERATURA
Figueiredo et al., 2002; Menezes et al., 2003; Moser &
Watson, 2006b.
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MYCTOPHIDAE
Diaphus anderseni Tåning, 1932

DZUFRJ 5516; 20,0 mm

DIAGNOSE
As larvas que já sofreram transformação apresentam Dn, Vn
e So redondos e grandes. Os fotóforos do corpo são maiores
que a maioria das espécies de Diaphus. SAO está em linha
reta ou um pouco angulado; 4 Prc formando um arco; 1
Pol; 4 AOa e 4 a 5 AOp.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo entre 100 e 500
m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Brasil,
já foi coletada desde Santos até Rio Grande. No presente
estudo ocorreu apenas na costa da Bahia.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 20,0 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Figueiredo et al., 2002; Menezes et
al., 2003.
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MYCTOPHIDAE
Diaphus brachycephalus Tåning, 1928

DZUFRJ 10643; 21,0 mm

DIAGNOSE
As larvas que já sofreram transformação apresentam um fotó-
foro Vn muito alongado, que se estende por quase toda a
margem ventral do olho; So pequeno situado atrás da margem
ventral posterior da pupila; SAO em linha reta e SAO1 acima
e bem próximo ao VO5; 4 Prc formando um arco; 1 Pol;  5 (4
a 6) AOa e 4 (3 a 5) AOp. Os fotóforos do corpo são maiores
que os da maioria das outras espécies de Diaphus.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo até 600 m de
profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nas águas tropicais e subtropicais dos oceanos Atlân-
tico, Índico e Pacífico. No Atlântico Oeste já foi registrada
desde os Estados Unidos até o Uruguai. No Brasil, já foi co-
letada desde Cabo Frio até Rio Grande. No presente estudo,
ocorreu desde Rio Real até o sul do Espírito Santo e sobre o
banco Columbia da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 7 exemplares; variação do comprimento
padrão: 11,0 – 21,0 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Figueiredo et al., 2002; Menezes et
al., 2003.
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MYCTOPHIDAE
Diaphus dumerilii (Bleeker, 1856)

DZUFRJ 10642; 18,0 mm

DIAGNOSE
As larvas que já sofreram transformação podem ser facilmente
separadas dos demais Diaphus por apresentarem os fotóforos
AOa em linha reta; 7 (6 a 8) AOa e 5 (5 a 6) AOp; SAO angu-
lar; 4 Prc formando um arco; 1 Pol; Vn pequeno e situado
na margem ventral anterior da pupila.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo até 805 m de
profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico e Índico. Já foi registrada em
toda a costa leste da América do Sul. No Brasil, já foi coletada
desde Cabo Frio até Rio Grande. No presente estudo, ocorreu
desde a costa da Bahia até Cabo de São Tomé e próximo ao
banco Vitória da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 23 exemplares; variação do comprimento
padrão: 10,3 – 24,5 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Figueiredo et al., 2002; Menezes et
al., 2003.
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MYCTOPHIDAE
Diaphus garmani Gilbert, 1906

DZUFRJ 10617, 26,5 mm

DIAGNOSE
As larvas que já sofreram transformação apresentam SAO em
linha reta ou um pouco angulado; 4 Prc formando um arco;
1 Pol, em contato com a linha lateral; AOa1 elevado situado
acima do AOa2; AOa7 elevado; 7 (6 a 8) AOa e 5 (4 a 6)
AOp. Possui uma escama luminosa no PLO.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo até 2.091 m de
profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Brasil,
já foi coletada desde Cabo Frio até Rio Grande do Sul. No
presente estudo, ocorreu desde o sul da Bahia até o norte
do Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 7 exemplares; variação do comprimento
padrão: 13,5 – 42,0 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Figueiredo et al., 2002; Menezes et
al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:18129



130

MYCTOPHIDAE
Diaphus splendidus Brauer, 1904

DZUFRJ 10622; 17,5 mm

DIAGNOSE
As larvas que já sofreram transformação não apresentam SO;
possuem SAO em linha reta ou um pouco angulado; VLO
próximo a linha lateral; 4 Prc formando um arco; 1 Pol, pró-
ximo a linha lateral; 6 (7) AOa e 6 (5) AOp. A espécie possui
uma escama luminosa triangular grande no PLO e um espinho
supraorbital.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo entre 40 e 3.872
m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Atlântico
Oeste já foi registrada desde os Estados Unidos até o Brasil.
No presente estudo, ocorreu desde Rio Real até Cabo de
São Tomé e próximo ao banco Vitória da cadeia Vitória-
Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 47 exemplares; variação do comprimento
padrão: 11,2 – 44,0 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Menezes et al., 2003.
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MYCTOPHIDAE
Lampadena luminosa (Garman, 1899)

DZUFRJ 10627; 32,0 mm

DIAGNOSE
As larvas que já sofreram transformação possuem PO4 muito
elevado, sobre o PO3 e aproximadamente no mesmo nível
do PVO1; 1 Pol, situado atrás da base da nadadeira adiposa
e um pouco abaixo da linha lateral; 3 Prc; 5 a 6 (7) AOa e 2
AOp. Possuem glândulas luminosas supra e infracaudais de
tamanhos semelhantes e delimitadas por um tecido escuro.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo entre 50 e 850
m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Atlântico
Oeste há registros desde os Estados Unidos até a Argentina,
incluindo o Brasil. No presente estudo, ocorreu na costa da
Bahia e próximo ao banco Jaseur da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 3 exemplares; todos com comprimento
padrão: 32,0 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Menezes et al., 2003.
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a) DZUFRJ 10704; 6,3 mm
b) DZUFRJ 10705; 6,8 mm
c) DZUFRJ 10706; 11,0 mm

MYCTOPHIDAE
Lampadena sp.

a)

b)

c)
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DIAGNOSE
As larvas de Lampadena coletadas apresentam, durante o
período de pré-flexão, pigmentos nas margens dorsal e ven-
tral do corpo na região da cauda; sobre a margem posterior
do intestino, próximo ao ânus; na área da bexiga natatória;
e um cromatóforo estrelado na margem ventral anterior do
intestino. No estádio de flexão, observa-se a presença de
duas manchas de pigmentos dorsais e ventrais, respectiva-
mente após a base da nadadeira adiposa e após a base da
nadadeira anal; um pigmento na margem dorsal posterior
da nadadeira dorsal e os pigmentos do intestino citados
acima. As larvas no início da pós-flexão possuem pigmentos
mais espalhados na margem dorsal do corpo (na base da na-
dadeira adiposa e posterior a ela); um fotóforo à frente da
base da nadadeira peitoral e outro na região ventral poste-
rior do olho. O padrão de pigmentação das larvas em pré-
flexão é semelhante ao descrito para L. urophaos (Paxton,
1963), com exceção do melanóforo estrelado na margem
ventral anterior do intestino. As larvas em flexão e pós-fle-
xão se assemelham mais às descrições de L. luminosa (Garman,
1899), também com exceção do melanóforo do intestino.
Como não existe a descrição dos estágios larvares das demais
espécies de Lampadena, as larvas coletadas nesse estudo
permanecerão em gênero.

ECOLOGIA
As espécies de Lampadena são marinhas, mesopelágicas, po-
dendo ocorrer até 2.000 m de profundidade. Algumas espé-
cies migram durante a noite para próximo da superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Brasil,
apenas a espécie L. luminosa já havia sido registrada. No
presente estudo, ocorreu desde Rio Real até o sul do Espírito
Santo incluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 222 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,5 – 12,0 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Moser & Watson, 2006b.
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MYCTOPHIDAE
Lampanyctus nobilis Tåning, 1928

DZUFRJ 10709; 6,0  mm

DIAGNOSE
Possui cabeça, mandíbulas e olhos redondos grandes. Os
dentes são proeminentes e formam um grupo na ponta da
maxila superior. Apresenta uma série de melanóforos na re-
gião ventral da maxila inferior e um no cérebro.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo entre 100 e 900
m de profundidade. Durante a noite migra para próximo da
superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Possui
uma distribuição circum-global em águas tropicais. No Atlân-
tico Oeste já foi registrada desde os Estados Unidos até o
Brasil. No presente estudo, ocorreu apenas próximo ao Rio
Real.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 6,0 mm.

LITERATURA
Moser & Ahlstrom, 1996; Menezes et al., 2003; Moser &
Watson, 2006b.
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MYCTOPHIDAE
Lepidophanes gaussi (Brauer, 1906)

DZUFRJ 10707; 6,5 mm

DIAGNOSE
Possui corpo alongado e olhos redondos grandes. O intestino
é longo e alcança a metade do corpo. As larvas no estádio
de flexão possuem um pigmento dorsal e dois ventrais na
região posterior do corpo. No estádio de pós-flexão, as lar-
vas possuem dois pigmentos dorsais e dois ventrais na região
da cauda, um no ânus, um abaixo da base da nadadeira
peitoral, um na margem superior do opérculo e um na região
occipital.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo até 850 m de
profundidade. Durante a noite migra para próximo da
superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no Oceano Atlântico, nos dois hemisférios. No presen-
te estudo, ocorreu desde a costa da Bahia até Cabo de São
Tomé, incluindo os bancos Vitória, Jaseur e Davis e a ilha
de Trindade da cadeia Vitória-Trindade, e o banco Saldanha.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 48 exemplares; variação do comprimento
padrão: 5,0 – 13,5 mm.

LITERATURA
Menezes et al., 2003; Moser & Watson, 2006b.
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MYCTOPHIDAE
Lepidophanes guentheri (Goode & Bean, 1896)

DZUFRJ 10626; a) 10,5 e b) 18,5 mm

DIAGNOSE
Possui corpo alongado e olhos redondos grandes. O intestino
é longo e alcança a metade do corpo. As larvas no estádio
de flexão possuem três pigmentos dorsais e uma série ventral
na região posterior do corpo. No estádio de pós-flexão as
larvas possuem três pigmentos dorsais, três ventrais na região
da cauda e um no ânus. Possui um fotóforo na base da na-
dadeira peitoral, um na região anterior e outro na região
ventral do olho. As larvas de L. guentheri que já sofreram
transformação podem ser separadas das larvas de L. gaussi
por apresentar um número maior de rastros branquiais no
primeiro arco e pela ausência de um tecido luminoso na base
da nadadeira peitoral. Rastros branquiais: 4 + 1 + 9 a 10. As
larvas de L. guentheri que já sofreram transformação possuem
2POl, 4 Prc formando um arco e Prc4 na altura da linha late-
ral, na base da nadadeira caudal; SAO bem angulado; 5 AOa
(5 a 6) e 6 (5 a 7) AOp.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo entre 40 e 750
m de profundidade. Durante a noite migra para próximo da
superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nas águas tropicais e subtropicais do Oceano Atlân-
tico. No Atlântico Oeste já foi registrada desde os Estados
Unidos até a Argentina, incluindo toda a costa do Brasil.
No presente estudo, ocorreu desde Rio Real até Cabo de
São Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 808 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,0 – 63,0 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Figueiredo et al., 2002; Menezes et
al., 2003; Moser & Watson, 2006b.

a)

b)
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MYCTOPHIDAE
Lobianchia gemellarii (Cocco, 1838)

DZUFRJ 10650; 4,7 mm

DIAGNOSE
Possui cabeça grande e olhos ovais grandes com tecido co-
róide lunado ventral. A nadadeira peitoral é bilobada com
os quatro raios superiores precoces mais alongados. Possui
blocos de pigmentos na base da nadadeira peitoral e na
porção terminal do intestino.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo entre 25 e 800
m de profundidade. Durante a noite migra para próximo da
superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Atlântico
Oeste já foi registrada desde os Estados Unidos até a Argenti-
na. No Brasil já foi coletada desde Cabo Frio até Rio Grande.
No presente estudo, ocorreu no sul da Bahia e do Espírito
Santo e próximo ao banco Davis da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 3 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,7 – 5,5 mm.

LITERATURA
Moser & Ahlstrom, 1996; Menezes et al., 2003; Moser &
Watson, 2006b.
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MYCTOPHIDAE
Nannobrachium cuprarium (Tåning, 1928)

DZUFRJ 10644; 12,5 mm

DIAGNOSE
Possui cabeça grande e mandíbulas alongadas que se tornam
mais afinadas com o desenvolvimento. Os dentes são proemi-
nentes. Apresenta um melanóforo grande próximo à fosseta
nasal e outros menores na extremidade da maxila inferior e
na região posterior do corpo. Os melanóforos sobre os mio-
septos na região posterior do corpo quase formam uma barra.
Olhando a cabeça dorsalmente pode-se observar um par de
pigmentos na região anterior do cérebro e outro na poste-
rior, além de um pigmento na frente do par anterior.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo entre 40 e 1.000
m de profundidade. Durante a noite migra para próximo da
superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nas águas tropicais e subtropicais do oceano Atlânti-
co. No Brasil já foi coletada nas regiões Sudeste e Sul. No
presente estudo, ocorreu próximo ao Rio Real e à Ilha de
Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 6,0 – 12,5 mm.

LITERATURA
Menezes et al., 2003; Moser & Watson, 2006b.
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MYCTOPHIDAE
Notolychnus valdiviae (Brauer, 1904)

DZUFRJ 10544; 17,5 mm

DIAGNOSE
A principal característica das larvas que já sofreram transfor-
mação é a posição dos fotóforos VLO, SAO3 e Pol2 que estão
situados bem próximo à margem dorsal do corpo. Além disso,
possuem um Dn pequeno; PLO bem à frente da base da nada-
deira peitoral quase em contato com ela; PO1, PO2 e PO5
equidistantes formando uma linha horizontal; PO3 elevado
até o nível do PVO1; PO4 muito elevado; VO1 elevado à
frente do VO2; SAO um pouco angular, SAO3 muito próximo
ao final da nadadeira dorsal; 2 Pol, Pol2 próximo à base da
nadadeira adiposa; 2 Prc, o segundo situado acima do pri-
meiro; 4 AOa e 4 (3) AOp.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo entre 25 e 700
m de profundidade. Durante a noite migra para próximo da
superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Apresenta
uma distribuição circum-global em águas tropicais, subtropi-
cais e temperadas. No Atlântico Oeste ocorre desde o Canadá
até a Argentina, incluindo o Brasil. No presente estudo, foi
encontrada desde o sul da Bahia até a região oceânica de
Cabo de São Tomé, incluindo os bancos Vitória, Davis e Co-
lumbia da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 21 exemplares; variação do comprimento
padrão: 11,0 – 21,0 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Moser & Ahlstrom, 1996; Menezes
et al., 2003.
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MYCTOPHIDAE
Notoscopelus sp.

DZUFRJ 10651; 4,5 mm

DIAGNOSE
As larvas de Notoscopelus apresentam cabeça e olhos grandes.
O focinho é arredondado em larvas no estádio de flexão.

ECOLOGIA
Espécies marinhas, mesopelágicas, ocorrem entre 45 e 2.000
m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. As espé-
cies N. caudispinosus (Johnson, 1863) e N. resplendens
(Richardson, 1845) já foram registradas em Cabo Frio, no
Cabo de Santa Marta e em Rio Grande. No presente estudo,
ocorreu na costa do Espírito Santo e próximo aos bancos
Vitória e Jaseur da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 6 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,4 – 5,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo et al., 2002; Moser & Watson, 2006b.
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MYCTOPHIDAE
Benthosema suborbitale (Gilbert, 1913)

a) DZUFRJ 10648; 6,0 e b) DZUFRJ 10647; 24,5 mm

DIAGNOSE
Possui olhos elípticos, intestino curto, um fotóforo na maxila
inferior e um melanóforo na região ântero-ventral do intesti-
no. A base da nadadeira anal é distante do ânus, o que se-
para facilmente essa espécie de algumas espécies de
Hygophum que apresentam o corpo semelhante à B.
suborbitale. As larvas que já sofreram transformação apresen-
tam um fotóforo suborbital; VO2 muito elevado quase sobre
o VO1; SAO angular; 2 Prc, o segundo situado na linha late-
ral; 6 AOa e 5 (4 a 6) AOp.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo entre 50 e 2.500
m de profundidade. Durante a noite migra para próximo da
superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Possui
uma distribuição circum-global em águas tropicais e tempera-
das. No Brasil, já foi coletada no Ceará, Paraíba, Alagoas e
no sudeste de Santos. No presente estudo, ocorreu desde
Rio Real até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da ca-
deia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 54 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,5 – 24,5 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Moser & Ahlstrom, 1996, Figueiredo
et al., 2002; Menezes et al., 2003; Moser & Watson, 2006b.

a)

b)
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MYCTOPHIDAE
Centrobranchus nigroocelatus (Günther, 1873)

DZUFRJ 10644; 4,4 mm

DIAGNOSE
Possui o corpo alto e muito comprimido; cabeça grande;
olhos estreitos e elípticos com um tecido coróide muito
alongado e sem pigmento; membranas natatórias grandes.
Apresenta pigmento na margem posterior da órbita.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo até 700 m de
profundidade. Durante a noite pode ser coletada próximo à
superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Atlântico
Oeste já foi registrada desde os Estados Unidos até a Argenti-
na, incluindo o Brasil. No presente estudo, ocorreu ao sul
do Espírito Santo e próximo aos bancos Vitória e Davis da
cadeia Vitoria-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 4 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,4 – 6,5 mm.

LITERATURA
Moser & Ahlstrom, 1996; Menezes et al., 2003; Moser &
Watson, 2006b.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:20142
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MYCTOPHIDAE
Diogenichthys atlanticus (Tåning, 1928)

a) DZUFRJ 10630; 6,0 mm e b) DZUFRJ 10629; 12,8 mm

DIAGNOSE
Possui olhos elípticos, um fotóforo próximo à margem ventral
do olho e um barbilhão na extremidade da maxila inferior,
que regride até desaparecer em larvas maiores. Apresenta
pigmentos no barbilhão, no cleitro e lateralmente no intesti-
no. As larvas que já sofreram transformação não possuem
Vn; têm PVO alinhado; SAO em linha reta; 1 Pol; 2 Prc, o se-
gundo mais afastado e um pouco mais elevado; VO2 elevado;
6 (5 a 7) AOa e 3 (2 a 4) AOp.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo entre 50 e 2.500
m de profundidade. Durante a noite migra para próximo da
superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. É cosmopoli-
ta nos oceanos tropicais e subtropicais. No Atlântico Oeste
já foi registrada desde os Estados Unidos até a Argentina.
No presente estudo, ocorreu na região oceânica do Espírito
Santo e próximo ao banco Vitória da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 6,0 – 12,8 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Moser & Ahlstrom, 1996; Menezes
et al. 2003; Moser & Watson, 2006b.

a)

b)
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MYCTOPHIDAE
Hygophum hygomii (Lütken, 1892)

DIAGNOSE
Possui olhos moderadamente elípticos com massa de tecido
coróide amarronzado na margem ventral. A nadadeira anal
começa próximo ao ânus. Apresenta um fotóforo no ístimo
e pigmentos no cleitro e no final do ânus.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo até 800 m de
profundidade. Durante a noite migra para próximo da
superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Possui
uma distribuição circum-global no hemisfério sul. No Brasil,
já foi coletada desde Cabo Frio até o Rio Grande. No presente
estudo, ocorreu na costa do Espírito Santo e na região
oceânica do Cabo de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 7 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,0 – 8,5 mm.

LITERATURA
Figueiredo et al., 2002; Menezes et al., 2003; Moser &
Watson, 2006b.

DZUFRJ 10653; 7,0 mm
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MYCTOPHIDAE
Hygophum macrochir (Günther, 1864)

DIAGNOSE
As larvas que já sofreram transformações apresentam o SAO1
à frente do VO3; SAO2 e SAO3 em linha reta; 2Pol, Pol1
sobre ou um pouco à frente do último AOa, Pol2 um pouco
à fren-te da base da nadadeira adiposa e em contato com a
linha lateral, 2 Prc, Prc2 na altura da linha lateral; 6 (4 a 6)
AOa; 5 (5 a 7) AOp. Os machos juvenis possuem uma glândula
lu-minosa supracaudal.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo até 700 m de pro-
fundidade. Durante a noite migra para próximo da superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie do Oceano Atlântico tropical. Já foi coletada no
Atlântico Leste, na Austrália, no Golfo do México e no Caribe.
No Brasil já foi coletada na região oceânica do Nordeste e
do Sudeste. No presente estudo, ocorreu apenas ao sul do
Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 18,0 – 35, 0 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Menezes et al., 2003; Moser &
Watson, 2006b.

DZUFRJ 10625; 35,0 mm
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MYCTOPHIDAE
Hygophum reinhardtii (Lütken, 1892)

a) DZUFRJ 10543; 8,0 mm e b) DZUFRJ 10545; 20,5 mm

DIAGNOSE
Possui olhos muito elípticos e um pouco pedunculados,
com tecido coróide cônico ventral. Tem corpo alongado e
intestino longo, que alcança a metade do corpo. Apresenta
pigmentos no ístimo, ao longo do intestino e na margem
ventral posterior do corpo, ao longo dos mioseptos. As larvas
que já sofreram transformação apresentam SAO1 um pouco
atrás do VO2 e abaixo de uma linha reta conectando SAO2
com VLO; SAO3 na direção da origem da nadadeira anal e
em contato com a linha lateral; 2 Pol, o segundo à frente
da base da nadadeira adiposa e em contato com a linha la-
teral; 2 Prc, o segundo situado na linha lateral; 7 (6 a 8)
AOa e 7 (6 a 9) AOp.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo entre 50 e 2.500
m de profundidade. Durante a noite migra para próximo da
superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Atlântico
Oeste já foi registrada desde os Estados Unidos até a área
de Convergência Subtropical. No Brasil, já foi coletada desde
a Bahia até Rio Grande. No presente estudo, ocorreu desde
Salvador até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da ca-
deia Vitória-Trindade até as ilhas de Trindade e Martin Vaz.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 134 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,5 – 20,5 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Moser & Ahlstrom, 1996; Menezes
et al., 2003; Figueiredo et al., 2002; Moser & Watson, 2006b.

a)

b)
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MYCTOPHIDAE
Hygophum taaningi Becker, 1965

DZUFRJ 10708; 9,5 mm

DIAGNOSE
Possui olhos moderadamente elípticos sem tecido coróide.
A nadadeira anal começa após o ânus. Apresenta pigmentos
ventrais no ístimo, no cleitro e no final do intestino.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo entre 250 e 1.000
m de profundidade. Durante a noite migra para próximo da
superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nas águas tropicais e subtropicais do Oceano Atlânti-
co. No Atlântico Oeste já foi coletada desde os Estados
Unidos até o Brasil, de Cabo Frio até o Rio Grande. No pre-
sente estudo, ocorreu ao sul do Espírito Santo e na região
oceânica do Cabo de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,5 – 9,5 mm.

LITERATURA
Figueiredo et al., 2002; Menezes et al., 2003; Moser &
Watson, 2006b.
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MYCTOPHIDAE
Myctophum affine (Lütken, 1892)

DIAGNOSE
Possui olhos elípticos com uma pequena massa cônica ventral
de tecido coróide. As nadadeiras peitorais são grandes e os
raios se desenvolvem precocemente. As larvas no estádio de
flexão possuem pigmentos nas maxilas, no cleitro, no ístimo,
um dorsal e um ventral na região posterior do corpo e na
superfície ventral do intestino. Olhando a cabeça dorsalmen-
te podem-se observar quatro pigmentos formando um arco
e mais um no centro. As larvas que já sofreram transformação
apresentam SAO em linha reta com o VO3; 1 Pol; 2 Prc; 8 a
9 (7) AOa e 5 (4 a 6) AOp; AOp1 normalmente sobre o final
da base da nadadeira anal. A margem póstero-dorsal do opér-
culo é arredondada e, nos indivíduos em transformação ou
juvenis, as escamas são ctenóides.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo até 600 m de pro-
fundidade. Durante a noite migra para próximo da superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nas águas tropicais do Oceano Atlântico. No Atlântico
Oeste já foi registrada desde o Canadá até a foz do Rio da
Prata. No Brasil, já foi coletada desde Cabo Frio até Rio
Grande. No presente estudo, ocorreu desde o norte do Espíri-
to Santo até Cabo de São Tomé, incluindo o banco Vitória
da cadeia Vitória-Trindade.

a) DZUFRJ 10618; 9,0 mm e b) DZUFRJ 10619; 36,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 58 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,0 – 38,5 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Figueiredo et al., 2002; Menezes et
al., 2003; Moser & Watson, 2006b.

a)

b)
vista dorsal da cabeça
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MYCTOPHIDAE
Myctophum nitidulum Garman, 1899

DIAGNOSE
Possui olhos elípticos com uma pequena massa cônica ventral
de tecido coróide. As nadadeiras peitorais são grandes e os
raios se desenvolvem precocemente. As larvas no estádio de
flexão possuem pigmentos na extremidade da maxila inferior,
dois na margem dorsal e um na margem ventral do corpo,
um no focinho e outros na região ventral do intestino, no
opérculo e na base da nadadeira peitoral. Olhando a cabeça
dorsalmente pode-se observar um par de pigmentos na parte
lateral posterior do cérebro. As larvas que já sofreram trans-
formação apresentam SAO em linha reta passando atrás do
VO3; 2 Prc; Pol acima do último AOa; 9 (8 a 10) AOa e 5 (4
a 6) AOp; AOp1 normalmente sobre o final da base da nada-
deira anal. A margem póstero-dorsal do opérculo é angular
e pontuda; nos indivíduos em transformação ou juvenis, as
escamas são ciclóides.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo até 950 m de pro-
fundidade. Durante a noite migra para próximo da superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Tem distribuição circum-global em todas as águas tropicais
e subtropicais. Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pací-
fico. No Atlântico Oeste já foi registrada desde os Estados
Unidos até o sul do Brasil. No presente estudo, ocorreu
desde Rio Real até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos
da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 169 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,5 – 26,5 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Moser & Ahlstrom, 1996; Figueiredo
et al., 2002; Menezes et al., 2003; Moser & Watson, 2006b.

a) DZUFRJ 10621; 5,8 mm e b) DZUFRJ 10620; 26,5 mm

a)

b)

vista dorsal da cabeça
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MYCTOPHIDAE
Myctophum obtusirostre Tåning, 1928

DIAGNOSE
Possui o corpo alto, mandíbulas grandes e olhos ovais com
uma pequena massa cônica ventral de tecido coróide. As
larvas no estádio de flexão possuem pigmentos nas extremi-
dades das maxilas, na região anterior do cérebro, na base
da nadadeira peitoral, no intestino e no cleitro. As larvas
que já sofreram transformação apresentam PLO anterior à
base da nadadeira peitoral, SAO um pouco curvo, SAO1 um
pouco à frente do VO4; 1 Pol, sobre o último AOa; 2 Prc; 7
(6 a 8) AOa e 4 (3 a 5) AOp; AOp1 normalmente sobre a base
da nadadeira anal. A margem póstero-dorsal do opérculo é
serrilhada e, nos indivíduos em transformação e juvenis, as
escamas são ciclóides.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo até 700 m de pro-
fundidade. Durante a noite migra para próximo da superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Atlântico
Oeste já foi registrada desde os Estados Unidos até a Argenti-
na. No Brasil, já foi coletada desde Cabo Frio até Rio Grande
do Sul. No presente estudo, ocorreu desde Rio Real até a
região oceânica do Cabo de São Tomé, incluindo os bancos
Vitória, Jaseur, Davis e Columbia da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 121 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,2 – 52,0 mm.

LITERATURA
Nafpaktitis et al., 1977; Figueiredo et al., 2002; Menezes et
al., 2003; Moser & Watson, 2006b.

a) DZUFRJ 10711; 4,5 mm e b) DZUFRJ 11499; 15,5 mm
a)

b)
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MYCTOPHIDAE
Myctophum selenops Tåning, 1928

DIAGNOSE
Possui mandíbulas grandes e olhos ovais com uma massa côni-
ca alongada de tecido coróide com pigmento na extremidade,
mesmo nas larvas em pré-flexão. As larvas no estádio de flexão
possuem pigmentos nas extremidades das maxilas, na região
anterior do cérebro e na base da nadadeira peitoral.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo entre 40 e 450
m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Atlântico
Oeste já foi registrada desde os Estados Unidos até a Argenti-
na. No Brasil, já foi coletada desde Cabo Frio até Rio Grande.
No presente estudo, ocorreu desde Rio Real até a região
oceânica do Cabo de São Tomé, incluindo os bancos Davis e
Columbia da Cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 104 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,0 – 21,1 mm.

LITERATURA
Figueiredo et al., 2002; Moser & Watson, 2006b.

DZUFRJ 10646; 5,0 mm
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MYCTOPHIDAE
Symbolophorus rufinus (Tåning, 1928)

DIAGNOSE
Possui corpo alongado com a cabeça achatada, olhos ovais
muito pedunculados, com um tecido coróide pequeno. O
intestino é longo e alcança mais da metade do corpo. A na-
dadeira peitoral se desenvolve precocemente, é grande e
tem forma de asa. Possui pigmentos no ístimo, na lateral
do intestino, na extremidade da maxila superior e na região
posterior da cabeça.

ECOLOGIA
Espécie marinha, mesopelágica, ocorrendo até 850 m de pro-
fundidade. Durante a noite migra para próximo da superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Brasil,
já foi coletada em Cabo Frio e Santos. No presente estudo,
ocorreu desde Salvador até a região oceânica do Cabo de
São Tomé e próximo aos bancos Vitória e Davis e às ilhas de
Trindade e Martin Vaz da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 17 exemplares; variação do comprimento
padrão: 7,0 – 10,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo et al., 2002; Menezes et al., 2003; Moser &
Watson, 2006b.

DZUFRJ 10710; 8,5 mm
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Ophidiiformes

Carapidae

Namiki, C. A. P. & Bonecker, A. C. T.
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CARAPIDAE
Carapus bermudensis (Jones, 1874)

DIAGNOSE
As larvas de Carapidae apresentam intestino muito curto e
um filamento longo (vexilo) anterior à nadadeira dorsal,
que está presente durante toda a fase planctônica. As princi-
pais características para identificar as espécies de Carapidae
são a posição do vexilo e a presença de ornamentações
nessa estrutura. Em C. bermudensis, o vexilo apresenta muitas
ornamentações. Está localizado entre os miômeros três e
cinco, próximo à base da nadadeira peitoral e distante do
início da nadadeira dorsal.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas, ocorrendo
até 235 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre desde a Flórida (EUA) até o nordes-
te do Brasil. No presente estudo foi coletada apenas perto
de Salvador.

DZUFRJ 3076; ca 110,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: cerca de
110 mm.

LITERATURA
Olney & Markle, 1979; Leis & Rennis, 1983; Menezes et al.,
2003.
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CARAPIDAE
Echiodon dawsoni Williams & Shipp, 1982

DZUFRJ 3077; ca 65,0 mm

DIAGNOSE
Nas larvas de E. dawsoni, o vexilo está localizado na altura
do miômero 11 e apresenta poucas ornamentações. O
primeiro raio da nadadeira dorsal se insere imediatamente
após o vexilo. Possui entre nove e treze raios na nadadeira
anal anteriores à origem da nadadeira dorsal. A região
peritoneal é muito pigmentada.

ECOLOGIA
Espécie marinha, demersal, ocorrendo em profundidades
entre 60 e 180 m.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no Oceano Atlântico Oeste, na costa do México e da
Flórida (EUA). No Brasil já foi registrada na costa Sul. No
presente estudo foi coletada da costa da Bahia ao Espírito
Santo, incluindo os bancos Vitória e Jaseur da cadeia Vitória-
Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 21 exemplares; variação do comprimento
padrão: 6,0 – 70,0 mm.

LITERATURA
Markle & Olney, 1990; Menezes et al., 2003.
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Gadiformes

Bregmacerotidae

Namiki, C. A. P., Bonecker, A. C. T. & Monteiro-Ribas, W. M.
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BREGMACEROTIDAE
Bregmaceros atlanticus Goode & Bean, 1886

DIAGNOSE
Tem corpo alongado coberto por cromatóforos. A primeira
nadadeira dorsal é composta por um único raio prolongado
localizado na região superior da cabeça, que aparece em
larvas com mais de 5 mm.

ECOLOGIA
Espécie marinha e pelágica.

DISTRIBUIÇÃO
A espécie é circum-tropical. Ocorre amplamente no sul do
Atlântico Leste, incluindo a África do Sul. No Atlântico Oeste
já foi coletada desde os Estados Unidos até o sul do Brasil.
Há registros também no Índico e no Pacífico. No presente
estudo apresentou ampla distribuição, desde Rio Real até
Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vitória-
Trindade.

DZUFRJ 2493; 7,4 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 763 exemplares; variação do comprimento
padrão: 1,0 – 38,0 mm.

LITERATURA
Houde, 1981; 1984; Matsuura et al., 1993; Menezes et al.,
2003.
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BREGMACEROTIDAE
Bregmaceros cantori Milliken & Houde, 1984

DZUFRJ 2319; 6,5 mm

DIAGNOSE
O corpo é alongado e a pigmentação é ausente ou escassa.
Nas larvas com menos de 3 mm observam-se apenas alguns
melanóforos próximos aos otólitos. Nas larvas com mais de
5 mm aparecem pigmentos internos próximos aos otólitos,
pigmentos peritoneais e um grande melanóforo na parte
anterior da cabeça. O raio occipital desenvolve-se nas larvas
com 6 a 7 mm.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorrendo em profundidades
entre 450 e 475 m.

DISTRIBUIÇÃO
Os únicos registros da espécie são do Atlântico Oeste, desde
a Venezuela até o sul do Brasil. No presente estudo apresen-
tou ampla distribuição, desde Rio Real até Cabo de São To-
mé, incluindo os bancos Vitória, Jaseur e Columbia da cadeia
Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 67 exemplares; variação do comprimento
padrão: 2,0 – 22,0 mm.

LITERATURA
Houde, 1981; 1984; Matsuura et al., 1993; Menezes et al.,
2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:24159



160

BREGMACEROTIDAE
Bregmaceros n sp.

DIAGNOSE
Apresenta corpo alongado com pigmentação escura em menor
número na parte externa que em B. atlanticus. A cabeça
possui menor número de melanóforos que B. atlanticus, e o
raio occipital desenvolve-se antes da larva atingir 3 mm.
Em exemplares maiores, o raio occipital é mais longo que
em B. atlanticus e B. cantori, alcançando o meio da segunda
nadadeira dorsal.

ECOLOGIA
Espécie marinha que habita regiões oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Não existem registros para essa espécie, uma vez que ela
ainda está sendo descrita. Os registros anteriores se referiam
à espécie B. mcclellandii, que é endêmica do Oceano Índico
Leste. No presente estudo a espécie Bregmaceros n sp. foi
registrada desde Rio Real até o sul do Espírito Santo, incluin-
do os bancos Jaseur e Davis e as ilhas de Trindade e Martin
Vaz da cadeia Vitória-Trindade.

DZUFRJ 10623; 3,1 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 28 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,0 – 6,0 mm.

LITERATURA
Houde, 1981, 1984; Matsuura et al., 1993; Harold &
Baltzegar, 2003; Torii et al., 2003; Hare et al., 2006.
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Beryciformes

Diretmidae
Holocentridae

Bonecker, A. C. T.; Bonecker, F. T. & Barros, F. B. A. G.
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DIRETMIDAE
Diretmichthys parini (Post & Quéro, 1981)

DZUFRJ 8977; 6,0 mm

DIAGNOSE
O espinho pré-opercular é reto e direcionado para baixo, o
que separa essa espécie das demais de sua família. A nadadei-
ra pélvica está situada na mesma direção da base da nadadei-
ra peitoral. Nadadeira anal: cerca de 18 raios; nadadeira
dorsal: cerca de 23 raios; nadadeira caudal: cerca de 19
raios.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batipelágica, ocorre até 2.000 m de
profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre no Caribe, e no Atlântico Leste já
foi coletada desde o Marrocos até o sul da África.  Ainda
não havia sido registrada para o Brasil. No presente estudo
ocorreu apenas na região oceânica do Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 6,0 mm.

LITERATURA
Richards et al., 2006.
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HOLOCENTRIDAE
Holocentrus sp.

DZUFRJ 8404; 8,0 mm

DIAGNOSE
As larvas da família Holocentridae são separadas principal-
mente pela forma e pelo tamanho dos espinhos da cabeça,
do pré-opérculo e do rostro. O gênero Holocentrus é caracte-
rizado por apresentar corpo e cabeça altos e cauda estreita.
Apresenta pigmentação intensa no peritônio. Os espinhos
das larvas de Holocentrus são serrilhados e apresentam tama-
nho intermediário entre as larvas de Myripristes e Sargocentron.
Os espinhos do pré-opérculo e da cabeça alcançam a metade
do corpo.

ECOLOGIA
Todas as espécies de Holocentrus registradas na literatura
são marinhas e vivem associadas a formações coralinas. São
encontradas em águas costeiras e oceânicas, ocorrendo até
180 m de profundidade. Apresentam hábitos noturnos e
são capazes de produzir sons.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorrem desde os Estados Unidos até o
sudeste do Brasil, e no Atlântico Leste foram registradas na
costa da África. No Brasil as espécies H. adscensionis (Osbeck,
1765) e H. rufus (Walbaum, 1792) já foram coletadas, respec-
tivamente, desde a região Norte até a Sul e na costa da Ba-
hia. No presente estudo ocorreu nas costas da Bahia e do
Espírito Santo, incluindo os bancos Vitória e Columbia e a
Ilha de Trindade da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 16 exemplares; variação do comprimento
padrão: 2,0 – 9,5 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1980; Leis & Rennis, 1983; Nunan,
1992; Menezes et al., 2003.
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HOLOCENTRIDAE
Myripristes jacobus Cuvier, 1829

DIAGNOSE
Apresenta pigmentação intensa no peritônio, estendendo-
se para a região dorsal e alguns melanóforos na cabeça. O
espinho do rostro tem tamanho moderado e é bifurcado
como mostrado na vista ventral. O maior espinho do pré-
opérculo alcança os raios da nadadeira anal.

ECOLOGIA
Espécie associada a formações coralinas, ocorrendo até 100
m de profundidade. Muito utilizada em aquariofilia.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre desde os Estados Unidos até o
sudeste do Brasil, e no Atlântico Leste foi registrada na
costa da África. No presente estudo ocorreu desde a Bahia
até Cabo de São Tomé, incluindo o banco Vitória da cadeia
Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 29 exemplares; variação do comprimento
padrão: 2,0 – 8,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1980; Leis & Rennis, 1983; Nunan,
1992; Menezes et al., 2003.

DZUFRJ 8980; 5,0 mm

vista ventral

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:24164



165

HOLOCENTRIDAE
Sargocentron bullisi (Woods, 1955)

DZUFRJ 8402; 8,0 mm

DIAGNOSE
Apresenta pigmentação intensa no peritônio e alguns mela-
nóforos no pedúnculo caudal e na cabeça. Os espinhos do
rostro, do pré-opérculo e da cabeça são grandes. Os do pré-
opérculo alcançam os últimos raios das nadadeiras dorsal e
anal.

ECOLOGIA
Espécie associada a recifes, ocorrendo entre 33 e 110 m de
profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre desde os Estados Unidos até o
sudeste do Brasil (Rio de Janeiro). No presente estudo ocor-
reu nas costas da Bahia e do Espírito Santo e próximo aos
bancos Vitória, Jaseur e Davis da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 31 exemplares; variação do comprimento
padrão: 2,0 – 8,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1980; Leis & Rennis, 1983; Nunan,
1992.
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Syngnathiformes

Syngnathidae
Fistulariidae

Barros, F. B. A. G., Castro, M. S. & Bonecker, A. C. T.
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SYNGNATHIDAE
Acentronura dendritica (Barbour, 1905)

DZUFRJ 8974; 20,5 mm

DIAGNOSE
As principais características para a identificação da espécie
são a cauda enrolada ventralmente, presença de nadadeira
caudal e a base da nadadeira dorsal elevada. As cristas do
tronco (dorsal) e da cauda são descontínuas na altura da
nadadeira dorsal. A crista inferior do tronco termina no
anel anal. Tem nadadeira anal. Anéis do tronco: 13 a 15;
anéis da cauda: 37 a 41; raios da nadadeira dorsal: 15 a 18.

ECOLOGIA
Espécie marinha, demersal, ocorrendo até 16 m de
profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre desde o Canadá até o nordeste
do Brasil (Pernambuco). No presente estudo ocorreu nas
costas da Bahia e do Espírito Santo, incluindo o banco Ja-
seur da cadeia Vitória-Trindade, ampliando a distribuição
sul dessa espécie.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 13 exemplares; variação do comprimento
padrão: 7,6 – 29,0 mm.

LITERATURA
Dawson & Vari, 1982; Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:25168



169

SYNGNATHIDAE
Bryx dunckeri (Metzelaar, 1919)

DZUFRJ 2673; 21,0 mm

DIAGNOSE
Apresenta focinho curto e crista supra-opercular reduzida
ou obsoleta. As cristas do tronco (dorsal) e da cauda são
descontínuas na altura da nadadeira dorsal. As cristas inferi-
ores do tronco e da cauda são descontínuas abaixo da base
da nadadeira dorsal. Não tem nadadeira anal. Anéis do tron-
co: 16; anéis da cauda: 34-35; raios da nadadeira dorsal:
24-26.

ECOLOGIA
Espécie marinha, bentopelágica.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre desde a costa dos Estados Unidos
até o sul do Brasil (Santa Catarina). No presente estudo
ocorreu apenas no sul da Bahia.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 21,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1980; Dawson & Vari, 1982; Nunan,
1992; Menezes et al., 2003.
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SYNGNATHIDAE
Cosmocampus profundus (Herald, 1965)

DZUFRJ  2712; 62,0 mm

DIAGNOSE
Apresenta focinho longo com crista dorsal denticulada. As
cristas do tronco (dorsal) e da cauda são descontínuas na
altura da nadadeira dorsal. Nos espécimes juvenis as margens
das cristas dos anéis do tronco e da cauda são denticuladas.
Nos adultos, apenas os anéis do tronco são denticulados; os
da cauda são inteiros. Tem nadadeira anal. Anéis do tronco:
18; anéis da cauda: 38-39; raios da nadadeira dorsal: 27.

ECOLOGIA
Espécie marinha, demersal, ocorrendo em profundidades
entre 180 e 270 m.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste sua presença é conhecida apenas na
costa leste da Flórida (EUA) e no Caribe Oeste. Ainda não
havia sido registrada para o Brasil. No presente estudo ocor-
reu apenas na região oceânica da costa do Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 62,0 mm.

LITERATURA
Dawson & Vari, 1982.
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SYNGNATHIDAE
Hippocampus reidi Ginsburg, 1933

DZUFRJ 3384; 7,5 mm

DIAGNOSE
O comprimento do focinho é sempre maior que o comprimento
pós-orbital. A cauda é preênsil; tem nadadeira anal, mas não
tem nadadeira caudal. A pigmentação do corpo tem a forma
de pequenas manchas arredondadas. Anéis do tronco: 11;
anéis da cauda: 33-37; raios da nadadeira dorsal: 16-19.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas, ocorrendo
até 55 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre desde a costa dos Estados Unidos
até o Brasil, onde já foi registrada da região Norte até a
região Sul. No presente estudo ocorreu apenas na costa da
Bahia.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 10,5 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1980; Vari, 1982; Nunan, 1992;
Menezes et al., 2003.
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SYNGNATHIDAE
Micrognathus crinitus (Jenyns, 1842)

DZUFRJ 2681; 15,0 mm

DIAGNOSE
Apresenta focinho curto com crista mediana dorsal um pouco
elevada. As cristas do tronco (dorsal) e da cauda são descon-
tínuas na altura da nadadeira dorsal. A crista inferior do
tronco termina no anel anal. As cristas são proeminentes e
denticuladas. Tem nadadeira anal. Anéis do tronco: 17-18;
anéis da cauda: 32-35; raios da nadadeira dorsal: 18-22.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas, ocorrendo
até 21 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre na costa dos Estados Unidos e
nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, incluindo Abrolhos
e Fernando de Noronha. No presente estudo ocorreu desde
a Bahia até o Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 12 exemplares; variação do comprimento
padrão: 5,0 – 24,0 mm.

LITERATURA
Dawson & Vari, 1982; Menezes et al., 2003.
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SYNGNATHIDAE
Micrognathus erugatus Herald & Dawson, 1974

DZUFRJ 504; 10,5 mm

DIAGNOSE
Apresenta focinho curto Possui de quatro a cinco espinhos
hialinos diminutos no focinho. As cristas do tronco (dorsal)
e da cauda são descontínuas na altura da nadadeira dorsal.
A crista inferior do tronco termina no anel anal. As cristas
são inteiras. Tem nadadeira anal. Anéis do tronco: 20; anéis
da cauda: 36; raios da nadadeira dorsal: 19.

ECOLOGIA
Espécie marinha e demersal.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste tem registro apenas para o nordeste do
Brasil (Bahia). No presente estudo ocorreu desde Salvador
até a região oceânica do Espírito Santo, incluindo o banco
Vitória da cadeia Vitória-Trindade, ampliando a distribuição
sul dessa espécie.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 5 exemplares; variação do comprimento
padrão: 25,0 – 33,0 mm.

LITERATURA
Dawson & Vari, 1982; Nunan, 1992; Menezes et al., 2003.
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FISTULARIIDAE
Fistularia petimba Lacepède,1803

a) DZUFRJ 1397; 9,0 mm e b) DZUFRJ 10320; 20,0 mma)

b)

DIAGNOSE
A principal característica para a identificação da espécie é
a presença de manchas de pigmento que se distribuem longi-
tudinalmente na região ventral da larva. Este padrão de
pigmentação pode ser observado em vários estádios do de-
senvolvimento larvar. O intestino termina junto à origem
das nadadeiras dorsal e anal. Nos estádios larvares mais desen-
volvidos o focinho é serrilhado.

ECOLOGIA
Espécie de águas salobras e marinhas, associada a formações
coralinas, e habita águas tropicais. Ocorre em áreas costeiras
sobre fundos moles, em profundidades superiores a 10 m.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre desde os Estados Unidos até o
sudeste do Brasil, e no Atlântico Leste foi registrada na
costa da África. Existem registros também nos oceanos Índico
e Pacífico. O presente estudo encontrou ampla distribuição,
desde Rio Real até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos
da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 42 exemplares; variação do comprimento
padrão: 5,0 – 50,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1980; Menezes et al., 2003.
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FISTULARIIDAE
Fistularia tabacaria Linnaeus, 1758

a)

b)

a) DZUFRJ 377; 6,0 mm e b) DZUFRJ 2663; 17,0 mm

DIAGNOSE
A principal característica para a identificação da espécie é
o seu padrão de pigmentação, que acompanha toda a região
ventral da larva e pode ser observado em vários estádios do
desenvolvimento larvar. O intestino termina na porção medi-
ana do corpo, antes da origem das nadadeiras dorsal e anal.

ECOLOGIA
Espécie de águas salobras e marinhas e habita águas tropi-
cais. Ocorre em áreas de formações coralinas sobre fundos
duros e rochosos, em 200 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre desde o Canadá até o sudeste do
Brasil, e no Atlântico Leste foi registrada na costa da África.
No presente estudo teve distribuição mais restrita à Bahia
e ao Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 19 exemplares; variação do comprimento
padrão: 5,0 – 24,0 mm

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 1980; Menezes et al., 2003.
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Pleuronectiformes

Bothidae
Paralichthyidae
Cynoglossidae

Macedo, A. P. S. & Monteiro-Ribas, W. M.
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BOTHIDAE
Bothus ocellatus (Agassiz, 1831)

a) DZUFRJ 9210; 4,5 mm e b) 5942; 19,5 mm

DIAGNOSE
As larvas em estádio de pré-flexão apresentam o corpo alon-
gado, muito comprimido, e o intestino possui uma volta.
Durante os estádios de flexão e pós-flexão as larvas possuem
o corpo mais robusto. O primeiro raio da nadadeira dorsal é
alongado em todos os estádios de desenvolvimento e começa
a diminuir durante a transformação. Raios da nadadeira dor-
sal: 76-91; raios da nadadeira anal: 58-69.

ECOLOGIA
Espécie marinha associada a formações coralinas, ocorre até
110 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste já foi registrada desde a costa dos Estados
Unidos até o sudeste do Brasil. No presente estudo apresentou
ampla distribuição, desde Rio Real até Cabo de São Tomé,
incluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

a)

b)

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 135 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,4 – 19,5 mm.

LITERATURA
Fahay, 1983; Figueiredo & Menezes, 2000; Menezes et al.,
2003.
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BOTHIDAE
Engyophrys senta Ginsburg, 1933

DZUFRJ 5946; 9,0 mm

DIAGNOSE
Possui o corpo alto e muito comprimido, e a cabeça tem
um perfil côncavo. A região ventral anterior é serrilhada. O
segundo raio da nadadeira dorsal é alongado em todos os
estádios de desenvolvimento e começa a diminuir durante
a transformação. A pigmentação compreende apenas três
manchas pequenas na cabeça. Raios da nadadeira dorsal:
71-85; raios da nadadeira anal: 60-69.

ECOLOGIA
Espécie marinha e demersal, ocorrendo entre 35 e 180 m de
profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste já foi registrada desde a costa dos Esta-
dos Unidos até o sudeste do Brasil. No presente estudo
ocorreu apenas na costa do Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 9,0 mm.

LITERATURA
Hensley, 1977; Fahay, 1983; Menezes et al., 2003; Lara,
2006.
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PARALICHTHYIDAE
Citharichthys cornutus (Günther, 1880)

DIAGNOSE
As larvas dessa espécie possuem os três primeiros raios da
nadadeira dorsal longos em relação aos demais. A nadadeira
pélvica apresenta um raio muito alongado. Possui pigmentos
na bexiga natatória, na volta do intestino, nas margens
dorsal e ventral do corpo e na linha lateral na região posterior
do corpo.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batidemersal, ocorrendo entre 30 e 400 m
de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Oceano Atlântico Oeste ocorre desde a costa da Flórida
(EUA) até o Uruguai. No Brasil já foi coletada na região Su-
deste. No presente estudo apresentou ampla distribuição,
desde Rio Real até Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 9047; 6,3 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 91 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,2 – 11,2 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 2000; Menezes et al., 2003;
Lyczkowski-Shultz & Bond, 2006.
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PARALICHTHYIDAE
Citharichthys dinoceros Goode & Bean, 1889

DZUFRJ 9043; 10,5 mm

DIAGNOSE
As larvas dessa espécie apresentam o maior número de raios
da nadadeira dorsal (90-95) em comparação com as demais
espécies de Citharichthys.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batidemersal, ocorrendo entre 180 e 1.800
m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Oceano Atlântico Oeste ocorre desde a costa da Flórida
(EUA) até o sul do Brasil (Rio Grande do Sul). No presente
estudo ocorreu apenas na costa do Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 10,5 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 2000; Menezes et al., 2003;
Lyczkowski-Shultz & Bond, 2006.
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PARALICHTHYIDAE
Citharichthys macrops Dresel, 1885

DZUFRJ 9044; 9,5 mm

DIAGNOSE
As larvas dessa espécie possuem os dois primeiros raios da
nadadeira dorsal mais longos que os demais. Possui dois
blocos de pigmentos na região ventral do corpo, quatro na
região dorsal e dois na porção mediana do corpo.

ECOLOGIA
Espécie marinha associada a recifes, ocorrendo em 90 m de
profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Oceano Atlântico Oeste ocorre desde a costa da Flórida
(EUA) até o sul do Brasil (Santa Catarina). No presente estudo
ocorreu de Salvador ao Cabo de São Tomé, incluindo a Ilha
de Trindade da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 33 exemplares; variação do comprimento
padrão: 4,6 – 12,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 2000; Menezes et al., 2003;
Lyczkowski-Shultz & Bond, 2006.
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PARALICHTHYIDAE
Cyclopsetta fimbriata (Goode & Bean, 1885)

DZUFRJ 9024; 9,2 mm

DIAGNOSE
As larvas possuem entre cinco e nove raios da nadadeira
dorsal e três da nadadeira pélvica alongados. Possuem um
único espinho no crânio e espinhos no pré-opérculo. Apre-
sentam quatro blocos de pigmentos na região dorsal e três
na parte ventral do corpo.

ECOLOGIA
Espécie marinha associada a formações coralinas, ocorrendo
entre 20 e 230 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Oceano Atlântico Oeste aparece desde a costa da Flórida
(EUA) até o Brasil (São Paulo). No presente estudo ocorreu
apenas na costa da Bahia.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 2 exemplares; variação do comprimento
padrão: 9,2 – 11,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 2000; Menezes et al., 2003;
Lyczkowski-Shultz & Bond, 2006.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:26183



184

PARALICHTHYIDAE
Syacium papillosum (Linnaeus, 1758)

DZUFRJ 8969; 6,5 mm

DIAGNOSE
A principal característica das larvas dessa espécie é a presença
de dois espinhos na região do crânio (um de cada lado),
mesmo em larvas muito pequenas, no estádio de pré-flexão.
Possui entre quatro e sete espinhos pré-operculares. A partir
de 3 mm de comprimento apresenta entre cinco e oito raios
anteriores da nadadeira dorsal alongados. Possui cinco gru-
pos de pigmentos na região dorsal do corpo, três a quatro
na região ventral, dois na linha lateral na região da cauda.

ECOLOGIA
Espécie marinha associada a recifes, ocorrendo entre 10 e
140 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste já foi registrada desde a costa dos Esta-
dos Unidos até o sul do Brasil. No presente estudo ocorreu
desde Rio Real até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos
da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados  164 exemplares; variação do comprimento
padrão: 1,8 – 12,3 mm.

LITERATURA
Fahay, 1983; Carvalho-Filho, 1999; Figueiredo & Menezes,
2000; Menezes et al., 2003.
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CYNOGLOSSIDAE
Symphurus ginsburgi Menezes & Benvegnú, 1976

DZUFRJ 8966; 8,0 mm

DIAGNOSE
A principal característica da espécie é a presença de um
apêndice cônico na região ventral do abdômen. Apresenta
o primeiro raio da nadadeira dorsal curto, seguido de quatro
raios longos. A pigmentação está restrita à região posterior
do corpo. Não apresenta pigmento no mesencéfalo. Há pe-
quenos melanóforos na região do trato digestório e na parte
dorsal da vesícula gasosa.

ECOLOGIA
Espécie marinha, batidemersal, ocorrendo entre 103 e 300
m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no Atlântico Sul, na costa do Brasil e do Uruguai. No
presente estudo ocorreu apenas na costa do Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 5 exemplares; variação do comprimento
padrão: 2,3 – 8,0 mm.

LITERATURA
Kurtz & Matsuura, 1994; Figueiredo & Menezes, 2000;
Menezes et al., 2003.
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CYNOGLOSSIDAE
Symphurus kyaropterygium Menezes & Benvegnú, 1976

DZUFRJ 8968; 8,5 mm

DIAGNOSE
Apresenta o primeiro raio da nadadeira dorsal curto, seguido
de quatro raios longos. Possui quatro blocos de pequenos
melanóforos nas regiões dorsal e ventral do corpo. Tem
pequenos melanóforos na região do trato digestório.

ECOLOGIA
Espécie marinha, demersal, ocorrendo entre 36 e 69 m de
profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no Atlântico Sudoeste, na costa do Brasil, desde a
Baía de Ilha Grande até o Rio Grande do Sul. No presente
estudo ocorreu apenas na costa da Bahia.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 4 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,5 – 11,0 mm.

LITERATURA
Kurtz & Matsuura, 1994; Figueiredo & Menezes, 2000;
Menezes et al., 2003.
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CYNOGLOSSIDAE
Symphurus plagusia (Bloch & Schneider, 1801)

DIAGNOSE
Possui o primeiro raio da nadadeira dorsal curto e o segundo
e o terceiro longos. Apresenta blocos de melanóforos ao
longo das margens dorsal e ventral do corpo, assim como
no mesencéfalo.

ECOLOGIA
Ocorre em águas rasas desde estuários e praias até baías
abertas, mais comumente em profundidades de até 10 m.

DISTRIBUIÇÃO
Já foi coletada desde o Caribe até o Brasil, na costa do Rio
de Janeiro. Este estudo encontrou a espécie apenas na costa
norte do Estado do Espírito Santo.

DZUFRJ 3421; 14,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 16,8 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 2000; Menezes et al., 2003; Farooqi
et al., 2006.
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CYNOGLOSSIDAE
Symphurus tessellatus (Quoy & Gaimard, 1824)

DZUFRJ 8972; 10,5 mm

DIAGNOSE
Possui o primeiro raio da nadadeira dorsal curto e o segundo
e o terceiro longos. Apresenta sete blocos de melanóforos
na margem dorsal e seis blocos na ventral do corpo. Nas lar-
vas em pré-flexão os pigmentos da região ventral formam
uma linha contínua. Possui um melanóforo na região do
cérebro e pigmentos na vesícula gasosa e no intestino.

ECOLOGIA
Ocorre em águas estuarinas e marinhas. Espécie demersal,
pode ser encontradas até 86 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Já foi coletada desde o Caribe até o Uruguai. No Brasil foi
registrada na costa sudeste. No presente estudo foi coletada
na costa da Bahia e ao sul do Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 4 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,2 – 10,5 mm.

LITERATURA
Kurtz & Matsuura, 1994; Figueiredo & Menezes, 2000;
Menezes et al., 2003; Froese & Pauly, 2005; Farooqi et al.,
2006.
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CYNOGLOSSIDAE
Symphurus trewavasae Chabanaud, 1948

DZUFRJ 8970; 8,0 mm

DIAGNOSE
Os quatro primeiros raios da nadadeira dorsal são longos.
Possui seis blocos de pequenos melanóforos na região dorsal
do corpo e um melanóforo grande sobre o mesencéfalo. Ou-
tros pequenos melanóforos estão na região do trato digestó-
rio e na parte dorsal da vesícula gasosa.

ECOLOGIA
Espécie marinha, demersal, ocorrendo entre 7 e 190 m de
profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre no Atlântico Sudoeste, desde a região Sudeste do
Brasil até a Argentina. No presente estudo ocorreu desde a
costa da Bahia até Cabo de São Tomé, incluindo o banco
Davis da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 9 exemplares; variação do comprimento
padrão: 2,8 – 8,0 mm.

LITERATURA
Kurtz & Matsuura, 1994; Figueiredo & Menezes, 2000;
Menezes et al., 2003.
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Tetraodontiformes

Balistidae
Monacanthidae

Ostraciidae
Tetraodontidae

Diodontidae
Molidae

Barros, F. B. A. G., Namiki, C. A. P. & Castro, M. S.
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BALISTIDAE
Balistes capriscus Gmelin, 1789

DZUFRJ 8405; 6,0 mm

DIAGNOSE
Possui a parte anterior do corpo arredondada e a parte
posterior mais fina, com a cauda pontuda. Apresenta três
espinhos dorsais, sendo que o terceiro não está evidente
em indivíduos com menos de 4 mm. Há uma série de melanó-
foros pequenos na região ventral posterior do corpo e uma
mancha pequena de espinhos na área abaixo dos olhos. Em
espécimes entre 3,8 e 4 mm, esses espinhos desaparecem e
são substituídos por espinhos finos em toda a região da
cabeça. Alguns espinhos pequenos também estão presentes
entre o 2º e o 3º espinhos dorsais. O processo pélvico come-
ça a se desenvolver em espécimes com 4,3 mm. À medida
que a larva cresce aumenta o número de espinhos ao longo
do corpo, que vai tomando forma mais arredondada, típica
da família. Raios da nadadeira dorsal: III + 26-29; raios da
nadadeira anal: 23-26.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas, ocorrendo
até 100 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste já foi registrada desde a costa do Canadá
até a Argentina; no Atlântico Leste já foi coletada na costa
da África. No Brasil já foi registrada desde o Rio de Janeiro
até o Rio Grande do Sul. No presente estudo ocorreu nas
costas da Bahia e do Espírito Santo e entre o banco Columbia
e as ilhas de Trindade e Martin Vaz da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 3 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,0 – 6,0 mm.

LITERATURA
Matsuura & Katsuragawa, 1981; Figueiredo & Menezes, 2000;
Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:26192



193

BALISTIDAE
Canthidermis sufflamen (Mitchill, 1815)

DIAGNOSE
Possui a parte anterior do corpo arredondada e a parte
posterior mais fina, com a cauda pontuda. Apresenta três
espinhos dorsais e duas manchas de melanóforos nas regiões
dorsal e ventral do pedúnculo caudal. Raios da nadadeira
dorsal: III + 25-28; raios da nadadeira anal: 23-25.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas, ocorrendo
até 60 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste já foi registrada desde a costa dos Esta-
dos Unidos até o Brasil (Rio de Janeiro); no Atlântico Leste
já foi coletada na costa da África. No presente estudo ocor-
reu apenas na costa da Bahia.

DZUFRJ 8406; 5,0 mm

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 207 exemplares; variação do comprimento
padrão: 1,5 – 5,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 2000; Menezes et al., 2003.
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MONACANTHIDAE
Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758)

DZUFRJ 8401; 7,0 mm

DIAGNOSE
Possui o corpo alongado, fortemente comprimido, e o ânus
está situado na região anterior do corpo. Apresenta dois
espinhos dorsais e espinhos pequenos ao longo do corpo.
O primeiro espinho dorsal é longo com denticulações curtas.
Espinho pélvico rudimentar. Raios da nadadeira dorsal: II +
46-50; raios da nadadeira anal: 47-52.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas, ocorrendo
até 50 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste já foi registrada desde a costa dos Esta-
dos Unidos até o Brasil; no Atlântico Leste já foi coletada
na costa da África. No Brasil ocorre até Santa Catarina, mas
é mais abundante no Nordeste. No presente estudo ocorreu
apenas em frente a Vitória.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 7,0 mm.

LITERATURA
Martin & Drewry, 1978; Watson, 1996c; Figueiredo &
Menezes, 2000; Menezes et al., 2003.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:26194



195

MONACANTHIDAE
Monacanthus ciliatus (Mitchill, 1818)

DZUFRJ 8400; 13,0 mm

DIAGNOSE
Possui o corpo alto e fortemente comprimido. O focinho é
projetado, mas não muito alongado. Apresenta dois espinhos
dorsais e espinhos pequenos ao longo do corpo. O primeiro
espinho dorsal origina-se na parte posterior do olho. O espi-
nho pélvico é bem desenvolvido, com denticulações curtas.
O padrão de pigmentação é bem característico, com melanó-
foros no primeiro espinho dorsal, na cabeça e no peritônio;
dois blocos de pigmentos nas bases das nadadeiras dorsal e
anal, na região do pedúnculo caudal e na região posterior
do corpo sobre a linha lateral. Raios da nadadeira dorsal: II
+ 29-37; raios da nadadeira anal: 28-36.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas, ocorrendo
até 50 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste já foi registrada desde o Caribe até a Ar-
gentina; ocorre também no Atlântico Leste. No presente
estudo ocorreu amplamente, desde Rio Real até Cabo de
São Tomé, incluindo os bancos da Cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 165 exemplares; variação do comprimento
padrão: 2,0 – 16,0 mm.

LITERATURA
Watson, 1996c; Figueiredo & Menezes, 2000; Menezes et
al., 2003.
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MONACANTHIDAE
Stephanolepsis hispidus (Linnaeus, 1766)

DZUFRJ 6738; 16,5 mm

DIAGNOSE
Possui o corpo alto com pedúnculo caudal estreito. A boca
é muito pequena e terminal. As larvas com 5 mm já apresen-
tam a forma do corpo dos indivíduos adultos. Apresenta
dois espinhos dorsais e espinhos pequenos ao longo do
corpo. O primeiro espinho dorsal origina-se na parte poste-
rior do olho e é muito alongado. O espinho pélvico é bem
desenvolvido, com denticulações curtas. Tem melanóforos
na cabeça, na região dorsal do corpo, no pedúnculo caudal
e no peritônio. À medida que a larva cresce, esses pigmentos
aumentam em número e se espalham pelo corpo. Raios da
nadadeira dorsal: II + 29-35; raios da nadadeira anal: 30-35.

ECOLOGIA
Espécie marinha, costeira, ocorrendo até 80 m de profundi-
dade. Comum em todo o litoral brasileiro.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste já foi registrada desde a costa dos Esta-
dos Unidos até o Uruguai; no Atlântico Leste já foi coletada
na costa da África. No presente estudo ocorreu amplamente,
desde Rio Real até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos
da Cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 84 exemplares; variação do comprimento
padrão: 2,0 – 50,0 mm.

LITERATURA
Martin & Drewry, 1978; Fahay, 1983; Figueiredo & Menezes,
2000; Menezes et al., 2003.
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OSTRACIIDAE
Acanthostracion sp.

DZUFRJ 8986; 3,0 mm

DIAGNOSE
As larvas de Acanthostracion possuem a parte anterior do
corpo arredondada e a parte posterior mais fina, com a
cauda pontuda. A pigmentação é intensa na parte anterior
do corpo e ausente na cauda. Raios da nadadeira dorsal:
10; raios da nadadeira anal: 10.

ECOLOGIA
Todas as espécies são marinhas e demersais, podendo estar
associadas a formações coralinas. Ocorrem até 200 m de
profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Já foram coletadas no Atlântico Oeste e no Atlântico Leste.
No Brasil já foram coletadas as espécies A. polygonius Poey,
1876 e A. quadricornis (Linnaeus, 1758), desde o Amapá
até o Rio de Janeiro. No presente estudo foram registradas
desde Salvador até o Cabo de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 18 exemplares; variação do comprimento
padrão: 2,6 – 4,5 mm.

LITERATURA
Nunan, 1992; Figueiredo & Menezes, 2000; Lyczkowski-
Shultz et al., 2006a.
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TETRAODONTIDAE
Canthigaster rostrata (Bloch, 1786)

DZUFRJ 8981; 4,5 mm

DIAGNOSE
A principal característica para separar essa espécie dos de-
mais gêneros dessa família é o número de raios das nadadeiras
dorsal e anal. Possui espinhos pequenos por todo o corpo,
mesmo nas larvas em estádio de pré-flexão. Raios da nadadei-
ra dorsal: 10; raios da nadadeira anal: 9.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas. Ocorre
até 40 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Oeste ocorre desde os Estados Unidos até o
Brasil, no Ceará e no Rio de Janeiro. Já foi coletada também
no Atlântico Leste. No presente estudo foi registrada desde
a Bahia até a região oceânica do Cabo de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 14 exemplares; variação do comprimento
padrão: 3,0 – 7,0 mm.

LITERATURA
Nunan, 1992; Figueiredo & Menezes, 2000; Lyczkowski-
Shultz, 2006a.
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TETRAODONTIDAE
Lagocephalus lagocephalus (Linnaeus, 1758)

DZUFRJ 8984; 7,0 mm

DIAGNOSE
A principal característica para separar essa espécie de
Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766) é o número de
raios das nadadeiras dorsal, anal e peitoral. As nadadeiras
dorsal e anal estão situadas na região mais posterior do
corpo. Não possui espinhos até o estádio de pós-flexão.
Raios da nadadeira dorsal: 14-15; raios da nadadeira anal:
12-13; raios da nadadeira peitoral: 14-16.

ECOLOGIA
Espécie marinha, bentopelágica. Ocorre entre 10 e 476 m
de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre nos oceanos Atlântico, Índico, Pacífico e no Mar Me-
diterrâneo. No Brasil já foi registrada na região Sudeste. No
presente estudo ocorreu apenas próximo ao Cabo de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 7,0 mm.

LITERATURA
Figueiredo & Menezes, 2000; Menezes et al., 2003;
Lyczkowski-Shultz, 2006a.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:26199



200

TETRAODONTIDAE
Sphoeroides sp.

DZUFRJ 8985; 4,5 mm

DIAGNOSE
As larvas de Sphoeroides possuem o menor número de raios
das nadadeiras dorsal e anal da família Tetraodontidae. As
larvas nos estádios de pré-flexão possuem espinhos pequenos
primeiro na região ventral do abdômen e depois nas regiões
laterais e dorsais. Raios da nadadeira dorsal: 6-9; raios da
nadadeira anal: 6-9.

ECOLOGIA
A maioria das espécies é demersal e marinha, algumas vivem
associadas a formações coralinas e podem ocorrer em águas
salobras. Podem ser coletadas até 480 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem nos oceanos Atlântico, Pacífico e no Mar Mediterrâ-
neo. No Brasil já foram registradas seis espécies de Sphoeroides,
desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul. Entre estas, cin-
co apresentam distribuição mais costeira, e ocorrem também
em regiões estuarinas. Apenas S. pachygaster (Müller &
Troschel, 1848) ocorre em águas oceânicas. No presente
estudo ocorreu desde Rio Real até o Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 25 exemplares; variação do comprimento
padrão: 2,0 – 12,0 mm.

LITERATURA
Nunan, 1992; Figueiredo & Menezes, 2000; Lyczkowski-
Shultz, 2006a.
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DIODONTIDAE
Diodon holocanthus Linnaeus, 1758

DZUFRJ 8982; 4,5 mm

DIAGNOSE
A principal característica a separar essa espécie das demais
desse gênero é o número de raios das nadadeiras dorsal e
anal. Possui protuberâncias ou papilas alongadas que contêm
os espinhos em desenvolvimento distribuídos pelo corpo.
Difere da espécie Diodon hystrix Linnaeus, 1758 por ser mais
desenvolvida depois da eclosão e por apresentar pigmenta-
ção apenas até as nadadeiras dorsal e anal. Raios da nadadei-
ra dorsal: 13-15; raios da nadadeira anal: 13-14.

ECOLOGIA
Espécie marinha, associada a formações coralinas. Ocorre
até 100 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Sua distribuição é circum-tropical, nos oceanos Atlântico,
Índico e Pacífico. No Brasil já foi coletada na Paraíba, Bahia,
Fernando de Noronha e Rio Grande do Sul. No presente estu-
do ocorreu apenas próximo ao banco Almirante Saldanha.

MATERIAL ESTUDADO
Foi coletado 1 exemplar; comprimento padrão: 4,5 mm.

LITERATURA
Nunan, 1992; Figueiredo & Menezes, 2000; Menezes et al.,
2003; Lyczkowski-Shultz et al., 2006b.
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MOLIDAE
Ranzania laevis (Pennant, 1776)

 DZUFRJ 3093; 4,5 mm

DIAGNOSE
Tem corpo arredondado, coberto por placas com espinhos
proeminentes e serrilhados. Melanóforos estão presentes na
cabeça e no tronco. As nadadeiras dorsal e anal estão locali-
zadas na parte posterior do corpo e a nadadeira caudal é
rudimentar.

ECOLOGIA
Espécie marinha, epipelágica, com distribuição oceânica.

DISTRIBUIÇÃO
A espécie é circum-tropical e apresenta ampla distribuição
nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No Brasil já foi
registrada da região Nordeste até a região Sul. No presente
estudo foi coletada desde a Bahia até Cabo de São Tomé. A
maior concentração foi sobre os bancos Jaseur e Davis da
cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram coletados 40 exemplares; variação do comprimento
padrão:  1,5 – 4,5 mm

LITERATURA
Fahay, 1983; Watson, 1996d; Figueiredo & Menezes, 2000;
Menezes et al., 2003; Lyczkowski-Shultz, 2006b.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:26202



203

Referências

ABLE, K.W.; FAHAY, M.P., 1998. The first year in the life of
estuarine fishes in the Middle Atlantic Bight. New Brunswick.
Rutgers University Press. 342 p.

ALMEIDA, E.M., 2001. Estrutura da população, crescimento e
reprodução de Maurolicus stehmanni Parin & Kobyliansky, 1993
(Teleostei: Sternoptychidae) na Zona Econômica Exclusiva do
Sul e Sudeste do Brasil. Dissertação de Mestrado. Universidade
de São Paulo. 115 p.

AHLSTROM, E.H.; RICHARDS, W.J.; WEITZMAN, S.H., 1984.
Families Gonostomatidae, Sternoptychidae, and associated
stomiiform groups: development & relationships. In: MOSER,
H.G.; RICHARDS, W.J.; COHEN, D.M.; FAHAY, M.P.; KENDALL
JR., A.W.; RICHARDSON, S.L. (Eds.). Ontogeny and Systematics
of Fishes. American Society Ichthyologists and
Herpetologists, Special Publication no 1, p. 184-198.

AMBROSE, D.A., 1996a. Paralepididae: Barracudinas. In:
MOSER, H.G. (Ed.). The Early Stages of Fishes in the California
Current Region. La Jolla, Calcofi. Atlas no 33, p. 352-367.

AMBROSE, D.A., 1996b. Evermannellidae: Saberthooth Fishes.
In: MOSER, H.G. (Ed.). The Early Stages of Fishes in the California
Current Region. La Jolla, Calcofi. Atlas no 33, p. 373-377.

ANDERSON, M.E.; GEHRINGER, J.W.; BERRY, F.H., 1966. Family
Synodontidae. In: BIGELOW, H. B. (Ed.). Fishes of the Western
North Atlantic. Memoir Sears Foundation for Marine Research
no 1, Pt 5, p. 30-39.

BADCOCK, J.; BAIRD, R.C., 1980. Remarks on systematics,
development, and distribution of the hatchetfish genus
Sternoptyx (Pisces, Stomiatoidei). Fishery Bulletin, v. 77, n.
4, p. 803-820.

BERTELSEN, E.; KREFFT, G.; MARSHALL, N.B., 1976. The fishes
of the family Notosudidae. Dana-Report Carlsberg Foundation,
v. 86, p. 1-114.

BIGELOW, H.B. (Ed.), 1963. Fishes of the Western North
Atlantic. Memoir Sears Foundation for Marine Research no 1,
Pt 4, 630 p.

BLANCHE, J.; CADENAT, J.; SLAUCH, A., 1970. Faune tropicale
XVIII. Clés de détermination des poissons de mer signalés dans
l’Atlantic Oriental. Entre le 20° parallele nord el le 15° paralelle
sud. O.R.S.T.O.M. Paris. 479 p.

BOLTOVSKOY, D. (Ed.), 1981. Atlas del zooplancton del Atlántico
Sudoccidental y Métodos de Trabajo con el Zooplankton Marino.
Mar del Plata. INIDEP. 936 p.

BOLTOVSKOY, D. (Ed.), 1999. South Atlanctic Zooplankton.
Leiden. Backhuys Publishers. 1705 p.

BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R.; BONECKER, A.C.T.; SANTOS,
L.H.S.; REYNIER, M.V.; TENENBAUM, D.R., 1992/1993. Estudo
hidrográfico e planctonológico da região entre Cabo Frio
(Rio de Janeiro) e o Arquipélago de Abrolhos (BA). Nerítica,
v. 7, n. 1-2, p. 71-86.

BRANDINI, F.P.; LOPES, R.M.; GUTSEIT, K.S.; SPACH, H.L.;
SASSI, R., 1997. Planctonologia na plataforma continental do
Brasil: Diagnose e revisão bibliográfica. MMA, CIRM, FEMAR,
196 p.

CASTLE, P.H.J., 1979. Early Life-History of the Eel Moringua
edwardsi (Pisces, Moringuidae) in the Western North
Atlantic. Bulletin of Marine Science, v. 29, n. 1, p. 1-18.

CARVALHO-FILHO, A. (Ed.), 1999. Peixes: Costa brasileira.
Editora Melro, 320 p.

CASTRO, M.S.; BONECKER, A.C.T., 2005. Leptocephali collected
off the Eastern Coast of Brazil (12°S-23°S). Zootaxa, v. 935,
p. 1-28.

CASTRO, B.M.; MIRANDA, L.B., 1998. Physical oceanography
of western Atlantic continental shelf located between 4°N and
34°S. In: ROBINSON, R.; BRINK, K.H. (Eds.). The Sea. John
Wiley & Sons, v. 11, p. 209-251.

CIECHOMSKI, J. de, 1981. Ictioplancton. In: BOLTOVSKOY,
D. (Ed.) Atlas del zooplancton del Atlántico Sudoccidental y
Métodos de Trabajo con el Zooplancton Marino. Mar del Plata,
INIDEP. p. 829-860.

CORRÊA, I.C., 1977. Fisiografia e morfologia das cadeias
Vitória-Trindade e Abrolhos. Pesquisas, n. 7, p. 11-21.

COSTA, P.A.S., 2003. Ictiofauna demersal profunda encontrada
no talude continental brasileiro, entre o rio Real (BA) e o Cabo
de São Tomé. Tese de Doutorado. Universidade Federal do
Rio de Janeiro. 171 p.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:26203



204

DAWSON, C.E.; VARI, R.P., 1982. Part Eight. Order
Gasterosteiformes, Suborder Syngnathoidei. Syngnathidae
(Doryrhamphinae, Synganthinae, Hippocampinae). In:
BÖHLKE, J.E. (Ed.). Fishes of the Western North Atlantic.
Memoir Sears Foundation for Marine Research no 1, Pt. 8,
198 p.

DITTY, J.G., 2006a. Suborder Chlorophthalmoidei:
Chlorophthalmidae & Ipnopidae. In: RICHARDS, W.J. (Ed.).
Early Stages of Atlantic Fishes: An Identification Guide for the
Western Central North Atlantic. Taylor & Francis Group. p.
325-345.

DITTY, J.G., 2006b. Evermannellidae. In: RICHARDS, W.J.
(Ed.). Early Stages of Atlantic Fishes: An Identification Guide
for the Western Central North Atlantic. Taylor & Francis Group.
p. 375-384.

DITTY, J.G., 2006c. Paralepididae. In: RICHARDS, W.J. (Ed.).
Early Stages of Atlantic Fishes: An Identification Guide for the
Western Central North Atlantic. Taylor & Francis Group. p.
385-428.

DITTY, J.G., FAROOQI, T.; SHAW, R.F., 2006. Order
Aulopiformes: Aulopidae & Synodontidae (Suborder
Synodontoidei). In: RICHARDS, W.J. (Ed.). Early Stages of
Atlantic Fishes: An Identification Guide for the Western Central
North Atlantic. Taylor & Francis Group. p. 301-323.

EHRENBAUM, E., 1905-1909. Eier und Larven von Fishen
der Deutchen Bucht. III. Fische mit festsitzenden Eiern.
Wiss. Meeresunt. Helgoland, v. 6, p. 1-127.

EKAU, W.; MATSUURA, Y., 1996. Diversity and distribution
of ichthyoplankton in the continental shelf waters of East
Brazil. In: EKAU, W.; KNOPPERS, B. (Eds.). Sedimentation
process and productivity in the continental shelf waters off
East and Northeast Brazil. Joint Oceanographic Projects. JOPS
II, Cruise Report and First Results. Center for Tropical Marine
Ecology, p. 135-147.

EMILSON, I., 1961. The shelf and coastal waters off southern
Brazil. Boletim do Instituto Oceanográfico, v. 11, n. 2, p. 101-
112.

FAHAY, M.P., 1983. Guide to the Early Stages of Marine Fishes
Occurring in the Western North Atlantic Ocean, Cape Hatteras
to the Southern Scotian Shelf. Journal of Northwest Atlantic
Fishery Science, v. 4, p. 1-423.

FAROOQUI, T.W.; SHAW, R.F.; DITTY, J.G.; LYCZKOWSKI-
SHULTZ, J., 2006. Cynoglossidae: Tongue fishes. In:
RICHARDS, W.J. (ed.). Early Stages of Atlantic Fishes: An
Identification Guide for the Western Central North Atlantic.
Taylor & Francis Group. p. 2367-2379.

FIGUEIREDO, J.L.; MENEZES, N.A., 1978. Manual de Peixes
Marinhos do Sudeste do Brasil. II. Teleostei (1). Museu de
Zoologia. Universidade de São Paulo. 110 p.

FIGUEIREDO, J.L.; MENEZES, N.A., 1980. Manual de Peixes
Marinhos do Sudeste do Brasil. III. Teleostei (2). Museu de
Zoologia. Universidade de São Paulo. 90 p.

FIGUEIREDO, J.L.; MENEZES, N.A., 2000. Manual de Peixes
Marinhos do Sudeste do Brasil. VI. Teleostei (5). Museu de
Zoologia. Universidade de São Paulo. 116 p.

FIGUEIREDO, J.L.; SANTOS, A.P. DOS; YAMAGUTI, N.;
BERNARDES, R.A.; ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C.L.D.B., 2002.
Peixes da Zona Econômica Exclusiva da Região Sudeste-Sul do
Brasil. Levantamento com rede de meia água. São Paulo,
Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP). 242 p.

FRITZSCHE, R.A., 1978. Development of fishes of the Mid-
Atlantic Bight. An atlas of egg, larval, and juvenile stages. V.
Chaetodontidae through Ophidiidae. U.S. Department of the
Interior, Fish and Wildlife Service, Biological Services
Program. FWS/OBS-78/12. 340 p.

FROESE, R.; PAULY, D. (Eds.), 2005. Fishbase (World Wide
Web electronic publication). www.fishbase.org, version 09/
2005.

GREY, M., 1964. Family Gonostomatidae. In: BIGELOW, H.B.
(Ed.). Fishes of the Western North Atlantic. Memoir Sears
Foundation for Marine Research no 1, Pt. 4, p. 79-240.

HARDY Jr., J.D., 1978a. Development of fishes of the Mid-
Atlantic Bight. An atlas of egg, larval, and juvenile stages. II.
Anguillidae through Syngnathidae. U.S. Department of the
Interior, Fish and Wildlife Service, Biological Services
Program. FWS/OBS-78/12. 458 p.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:26204



205

HARDY Jr., J.D., 1978b. Development of fishes of the Mid-
Atlantic Bight. Ana atlas of egg, larval, and juvenile stages.
III. Aphredoderidae through Rachycentridae. U.S. Department
of the Interior, Fish and Wildlife Service, Biological Services
Program. FWS/OBS-78/12. 394 p.

HARE, J.A.; MARANCIK, K.E.; GREENE, M.D., 2006.
Bregmacerotidae: Codlets, Unicorn cods. In: RICHARDS, W.J.
(Ed.). Early Stages of Atlantic Fishes: An Identification Guide
for the Western Central North Atlantic. Taylor & Francis Group.
p. 583-593.

HAROLD, N.A.S.; BALTZEGAR, D.A.; 2003. A New Widely
Distributed Species of Bregmaceros (Teleostei:
Bregmacerotidae) from the Atlantic Ocean. Joint Meeting
of Icthyologists and Herpetologists, de 26/06 a 01/07/
2003, Manaus (Brasil). (Em resumo).

HENSLEY, D.A., 1977. Larval Development of Engyophrys senta
(Bothidae), with Comments on Intermuscular Bones in
Flatfishes. Bulletin of Marine Science, v. 27, n. 4, p. 681-
703.

HOUDE, E.D., 1981. Distribution and Abundance of Four
Types of Codlet (Pisces: Bregmacerotidae) Larvae from the
Eastern Gulf of Mexico. Biological Oceanography, v. 1, n. 1,
p. 81-104.

HOUDE, E.D., 1984. Bregmacerotidae: Development and
Relationships. In: MOSER, H.G.; RICHARDS, W.J.; COHEN, D.M.;
FAHAY, M.P.; KENDALL JR., A.W. & RICHARDSON, S.L. (Eds.).
Ontogeny and Systematics of Fishes. American Society
Ichthyologists and Herpetologists, Special Publication no

1. p. 300-308.

JOHNSON, G.D., 1978. Development of fishes of the Mid-Atlantic
Bight. Na atlas of egg, larval, and juvenile stages. IV. Carangidae
through Ephippidae. U.S. Department of the Interior, Fish
and Wildlife Service, Biological Services Program. FWS/OBS-
78/12. 314 p.

JOHNSON, R.K., 1974. A Revision of the Alepsauroid Family
Scopelarchidae (Pisces: Myctophiformes). Fieldiana. Zoology.
Museum of Natural History, v. 66, p. 1-249.

JONES, P.W.; MARTIN, F.D.; HARDY Jr., J.D., 1978. Development
of fishes of the Mid-Atlantic Bight. An atlas of egg, larval, and
juvenile stages. I. Acipenseridae through Ictaluridae. U.S.
Department of the Interior, Fish and Wildlife Service,
Biological Services Program. FWS/OBS-78/12. 366 p.

KENDALL, A.W.; AHLSTROM, E.H.; MOSER, H.G. 1984. Early
Life History Stages of Fish and their Characters. In: MOSER,
H.G.; RICHARDS, W.J.; COHEN, D.M.; FAHAY, M.P.; KENDALL
Jr., A.W. & RICHARDSON, S.L. (Eds.). Ontogeny and Systematics
of Fishes. American Society of Ichthyologists and
Herpetologists, Special Publication no 1. p. 11-22.

KURTZ, F.W.; MATSUURA, Y., 1994. Early Development of Four
Tonguefishes of the Genus Symphurus (Osteichthyes:
Cynoglossidae) from the Southern Brazil. Japanese Journal
of Ichthyology, v. 41, n. 2, p. 141-148.

LARA, M.R., 2006. Bothidae: Lefteye flounders. In:
RICHARDS, W. J. (Ed.). Early Stages of Atlantic Fishes: An
Identification Guide for the Western Central North Atlantic.
Taylor & Francis Group. p. 2327-2343.

LEIBY, M.M., 1979. Morphological Development of the Eel
Myrophis punctatus (Ophichthidae) from Hatching to
Metamorphosis, with Emphasis on the Developing Head
Skeleton. Bulletin of Marine Science, v. 29, n. 4, p. 509-521.

LEIBY, M.M., 1989. Family Ophichthidae: Leptocephali. In:
BÖHLKE, E.B. (Ed.). Fishes of the Western North Atlantic.
Memoir Sears Foundation for Marine Research, no 1, Pt. 9,
v. 2, p. 764-897.

LEIS, J.M.; RENNIS, D.S., 1983. The Larvae of Indo-Pacific
Coral Reef Fishes. New South Wales University Press, 269 p.

LEIS, J.M.; TRNSKI, T., 1989. The larvae of Indo-Pacific
shorefishes. New South Wales University Press, 371 p.

LIMA, A.T., 2005. Os peixes da família Sternoptychidae
(Teleostei, Stomiiformes) do talude e plataforma continental
brasileira entre 11°S e 23°S. Dissertação de Mestrado.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 85 p.

LO BIANCO, S. (Ed.), 1931-1956. Uova, larve e stadi giovanili
di Teleostei. Stazione Zoologica di Napoli. 1055 p.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:26205



206

LYCZKOWSKI-SHULTZ, J., 2006a. Tetraodontidae: Puffers. In:
RICHARDS, W.J. (Ed.). Early Stages of Atlantic Fishes: An
Identification Guide for the Western Central North Atlantic.
Taylor & Francis Group. p. 2439-2447.

LYCZKOWSKI-SHULTZ, J., 2006b. Molidae: Molas, ocean
sunfishes. In: RICHARDS, W.J. (Ed.). Early Stages of Atlantic
Fishes: An Identification Guide for the Western Central North
Atlantic. Taylor & Francis Group. p. 2457-2465.

LYCZKOWSKI-SHULTZ, J.; BOND, P.J. 2006. Paralichthyidae:
Sand flounders. In: RICHARDS, W.J. (Ed.). Early Stages of
Atlantic Fishes: An Identification Guide for the Western Central
North Atlantic. Taylor & Francis Group. p. 2291-2325.

LYCZKOWSKI-SHULTZ, J.; ZAPFE, G.A.; BOND, P.J., 2006a.
Ostraciidae: Trunkfishes. In: RICHARDS, W.J. (Ed.). Early
Stages of Atlantic Fishes: An Identification Guide for the Western
Central North Atlantic. Taylor & Francis Group. p. 2429-2437.

LYCZKOWSKI-SHULTZ, J.; ZAPFE, G.A.; BOND, P.J., 2006b.
Diodontidae: Porcupine fishes. In: RICHARDS, W.J. (Ed.).
Early Stages of Atlantic Fishes: An Identification Guide for the
Western Central North Atlantic. Taylor & Francis Group, p.
2449-2455.

MARKLE, D.F.; OLNEY, J.E., 1990. Systematics of the
Pearlfishes (Pisces, Carapidae). Bulletin of Marine Science, v.
47, n. 2, p. 269-410.

MARTIN, F.D.; DREWRY, G.E., 1978. Development of fishes of
the Mid-Atlantic Bight. An atlas of egg, larval and juvenile
stages. VI. Stromateidae through Ogcocephalidae. U.S.
Department of the Interior, Fish and Wildlife Service
Biological Services Program, FWS/OBS-78/12, 416 p.

MASCARENHAS Jr.; A.S.; MIRANDA, L.B.; ROCK, N.J., 1971. A
study of oceanographic conditions in the region of Cabo
Frio. In: COSTLOW, J.D. (Ed.). Fertility of the sea. New York,
Gordon and Breach. v. 1, p. 285-308.

MATARESE, A.C.; KENDALL Jr., A.W.; BLOOD, D.M.; VINTER,
B.M., 1989. Laboratory guide to early life history stages of
northeast Pacific fishes. U.S. Department Commercial, NOAA
Tech. Rep. NMFS 80. 652 p.

MATSUURA, Y., 1982. Distribution and abundance of skipjack
(Katsuwonus pelamis) larvae in Eastern Brazilian waters.
Boletim do Instituto Oceanográfico, v. 31, n. 2, p. 5-7.

MATSUURA, Y., 1986. Distribution and abundance of skipjack
larvae off the coasts of Brazil. In: PEAK, S.; MIYAKE, P.M.;
SAKAGAWA, G.T. (Eds.). International Comission for the
Conservation of Atlantic Tunas. p. 285-289.

MATSUURA, Y.; de SILVA, G.A.C.; KATSURAGAWA, M.; SUZUKI,
K. 1993. Distribution and Abundance of Two Species of
Codlet (Teleostei, Bregmacerotidea) Larvae from the South-
Eastern of Brazilian Bight. Fisheries Oceanography, v. 2, n.
2, p. 82-90.

MATSUURA, Y.; KATSURAGAWA, M. 1981. Larvae and Juveniles
of Grey Triggerfish, Balistes capriscus, from Southern Brazil.
Japanese Journal of Ichthyology, v. 28, n. 3, p. 267-275.

MATSUURA, Y., OLIVAR, M.P., 1999. Fish larvae. In:
BOLTOVSKOY, D. (Ed.). South Atlantic Zooplankton, Leiden.
Backhuys Publishers, v. 2, p. 1445-1496.

MENEZES, N.A.; BUCKUP, P.A.; FIGUEIREDO, J.L. & MOURA,
R.L., 2003. Catálogo das espécies de peixes marinhos do Brasil.
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. 160 p.

MENEZES, N.A.; FIGUEIREDO, J.L., 1980. Manual de Peixes
Marinhos do Sudeste do Brasil. IV. Teleostei (3). Museu de
Zoologia. Universidade de São Paulo. 96 p.

MILLER, J.M.; WATSON, W.; LEIS, J.M., 1979. An Atlas of
Nearshore Marine Fish Larvae of the Hawaiian Island. Sea Grant
Misc. Report UNIHI-SEAGRANT-MR-80-02. University of Hawaii
Sea Grant College Program, Honolulu, Hawaii. 179 p.

MORROW Jr., J.E., 1964a. Family Chauliodontidae. In:
BIGELOW, H.B.; BREDER, C.M.; COHEN, D.M.; MEAD, G.W.;
MERRIMAN, D.; OLSEN, Y.H.; SCHROEDER, W.C.; SCHULTZ, L.P.;
TEE-VAN, J. (Eds.). Fishes of the Western North Atlantic.
Memoir Sears Foundation for Marine Research no 1, Pt. 4, p.
274-289.

MORROW Jr., J.E., 1964b. Family Malacosteidae. In: BIGELOW,
H.B.; BREDER, C.M.; COHEN, D.M.; MEAD, G.W.; MERRIMAN,
D.; OLSEN, Y.H.; SCHROEDER, W.C.; SCHULTZ, L.P.; TEE-VAN,
J. (Eds.). Fishes of the Western North Atlantic. Memoir Sears
Foundation for Marine Research no 1, Pt. 4, p. 523-549.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:26206



207

MORROW Jr., J.E., 1964c. Family Stomiatidae. In: BIGELOW,
H.B.; BREDER, C.M.; COHEN, D.M.; MEAD, G.W.; MERRIMAN,
D.; OLSEN, Y.H.; SCHROEDER, W.C.; SCHULTZ, L.P.; TEE-VAN,
J. (Eds.). Fishes of the Western North Atlantic. Memoir Sears
Foundation for Marine Research no 1, Pt. 4, p. 290-310.

MOSER, H.G. (Ed.), 1996a. The Early Stages of Fishes in the
California Current Region. La Jolla, Calcofi. Atlas no 33, 1505 p.

MOSER, H.G., 1996b. Stomiidae: Scaly dragonfishes. In:
MOSER, H.G. (Ed.). The Early Stages of Fishes in the California
Current Region. La Jolla, Calcofi. Atlas no 33, p. 301-303.

MOSER, H.G.; AHLSTROM. E.H., 1996. Myctophidae:
Lanternfishes. In: MOSER. H. G. (Ed.). The Early Stages of
Fishes in the California Current Region. La Jolla, Calcofi. Atlas
no 33, p. 387-475.

MOSER, H.G.; RICHARDS, W.J.; COHEN, D.M.; FAHAY, M.P.;
KENDALL, A.W. Jr.; RICHARDSON, S.L. (Eds.), 1984. Ontogeny
and Systematics of Fishes. American Society of Ichthyologists
and Herpetologists. Special Publication no 1, 760 p.

MOSER, H. G.; WATSON, W., 1996a. Stomiiformes. In: MOSER,
H. G. (Ed.). The Early Stages of Fishes in the California
Current Region. La Jolla, Calcofi. Atlas no 33, p. 244-246.

MOSER, H. G.; WATSON, W., 2006b. Myctophidae. In:
RICHARDS, W.J. (Ed.). Early Stages of Atlantic Fishes: An
Identification Guide for the Western Central North Atlantic.
Taylor & Francis Group. p. 473-579.

NAFPAKTITIS, B.G.; BACKUS, R.H.; CRADDOCK, J.E.; HAEDRICH,
R.L.; ROBINSON, B.H.; KARNELLA, C., 1977. Family
Myctophidae. Pages: 13-287. In GIBBS Jr., R.H. (ed.). Fishes
of the Western North Atlantic. Memoir Sears Foundation for
Marine Research no 1, Pt. 7, 299 p.

NELSON, J.R., 1994. Fishes of the World. John Wiley & Sons,
Inc. 600 p.

NONAKA, R.H., 1999. Distribuição e abundância de larvas de
peixes marinhos da região do banco dos Abrolhos e águas
adjacentes, e suas relações com as condições oceanográficas.
Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 144 p.

NONAKA, R.H.; MATSUURA, Y.; SUZUKI, K., 2000. Seasonal
variation in larval fish assemblages in relation to
oceanographic conditions in the Abrolhos Bank region off
eastern Brazil. Fisheries Bulletin, v. 98, n. 4, p. 767-784.

NUNAN, G.W. 1992. Composition, Species Distribution and
Zoogeographical Affinities of the Brazilian Reef-fish Fauna. Ph.D.
Thesis. University of Newcastle upon Tyne. 584 p.

OLIVAR, M.P.; FORTUÑO, J.M., 1991. Guide to
Ichthyoplankton of the Southeast Atlantic (Benguela Current
Region). Science Marine, v. 55, n. 1, p. 1-383.

OLNEY, J.E.; MARKLE, C.F., 1979. Description and Occurrence
of Vexillifer Larvae of Echiodon (Pisces: Carapidae) in the
Westwern North Atlantic and Notes on other Carapid Vexillifers.
Bulletin of Marine Science, v. 29, n. 3, p. 365-379.

PARIN, N.V.; KOBYLIANSKY, S.G., 1996. Diagnoses and
Distribution of Fifteen Species Recognized in Genus Maurolicus
Cocco (Sternoptychidae, Stomiiformes) with a Key to their
Identification. Cybium, v. 20, n. 2, p. 185-195.

RICHARDS, W.J. (Ed.), 2006a. Early stages of Atlantic fishes:
an identification guide for the Western North Atlantic. Taylor &
Francis Group. 2640 p.

RICHARDS, W.J., 2006b. Gonostomatidae: Bristlemouths. In:
RICHARDS, W.J. (Ed). Early Stages of Atlantic Fishes: An
Identification Guide for the Western Central North Atlantic.
Taylor & Francis Group. p. 183-215.

RICHARDS, W.J., 2006c. Sternoptychidae:
Marinehatchetfishes & Relatives. In: RICHARDS, W.J. (Ed.).
Early Stages of Atlantic Fishes: An Identification Guide for the
Western Central North Atlantic. Taylor & Francis Group. p.
217-245.

RICHARDS, W.J., 2006d. Chauliodontidae: Viperfishes. In:
RICHARDS, W.J. (Ed.). Early Stages of Atlantic Fishes: An
Identification Guide for the Western Central North Atlantic.
Taylor & Francis Group. p. 271-273.

RICHARDS, W.J., 2006e. Stomiidae: Scaly dragonfishes. In:
RICHARDS, W.J. (Ed.). Early Stages of Atlantic Fishes: An
Identification Guide for the Western Central North Atlantic.
Taylor & Francis Group. p. 275-277.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:26207



208

RICHARDS, W.J., 2006f. Astronesthidae: Snaggletooths. In:
RICHARDS, W.J. (Ed.). Early Stages of Atlantic Fishes: An
Identification Guide for the Western Central North Atlantic.
Taylor & Francis Group. p. 279-281.

RICHARDS, W.J., 2006g. Melanostomiidae: Scaleless
dragonfishes. In: RICHARDS, W.J. (Ed.). Early Stages of Atlantic
Fishes: An Identification Guide for the Western Central North
Atlantic. Taylor & Francis Group. p. 283-287.

RICHARDS, W.J., 2006h. Malacosteidae: Loosejaws. In:
RICHARDS, W.J. (Ed.). Early Stages of Atlantic Fishes: An
Identification Guide for the Western Central North Atlantic.
Taylor & Francis Group. p. 289-290.

RICHARDS, W.J., 2006i. Notosudidae: Paperbones. In:
RICHARDS, W.J. (Ed.). Early Stages of Atlantic Fishes: An
Identification Guide for the Western Central North Atlantic.
Taylor & Francis Group. p. 347-357.

RICHARDS, W.J.; LYCZKOWSKI-SHULTZ, J.; KONIECZNA, M.,
2006. Diretmidae: Spinyfins. In: RICHARDS, W.J. (Ed.). Early
Stages of Atlantic Fishes: An Identification Guide for the Western
Central North Atlantic. Taylor & Francis Group. p. 1041-1046.

RODRIGUES, R.R.; LORENZZETI, J.A., 2001. A numerical study
of the effects of bottom topography and coastline geometry
on the Southeast Brazilian coastal upwelling. Continental
Shelf Research, v. 21, p. 371-394.

ROFEN, R.R., 1966a. Family Paralepididae. Barracudinas. In:
MEAD, G.W. (Ed.). Fishes of the Western North Atlantic. Memoir
Sears Foundation for Marine Research no 1, Pt. 5, p. 205-
510.

ROFEN, R.R., 1966b. Families Anotopteridae, Evermannellidae
and Scopelarchidae. In: MEAD, G.W. (Ed.). Fishes of the
Western North Atlantic. Memoir Sears Foundation for Marine
Research no 1, Pt. 5, p. 511-602.

ROFEN, R.R., 1966c. Family Scopelarchidae. In: MEAD, G.W.
(Ed.). Fishes of the Western North Atlantic. Memoir Sears
Foundation for Marine Research no 1, Pt 5, p. 566-602.

SCHIMID, C.; SCHÄFER, H.; PODESTÁ, G.; ZENK W., 1995. The
Vitória eddy and its relation to the Brazil Current. Journal
of Physical Oceanography, v. 25, p. 2532-2546.

SCHMIDT, J., 1905. The pelagic post-larval stages of the
Atlantic species of Gadus. Part 1. Medo. Keamm. Havund.
Kjobenhavn, Ser. Fiskeri, v. 1, n. 4.

SILGADO, J.E.M., 1971. Notas sobre los Estados Larvales del
Sabalo Megalops atlanticus Valenciennes, con Comentarios
sobre su Importancia Comercial. Boletin Museo del Mar, v. 2,
p. 1-28.

SILVEIRA. I.C.A.; SCHMIDT. A.C.K.; CAMPOS. E.J.D.; GODOI.
S.S.; IKEDA, Y.A., 2000. Corrente do Brasil ao largo da costa
leste brasileira. Revista Brasileira de Oceanografia, v. 48, p.
171-183.

SMITH, D.G., 1969. Xenocongrid Eel Larvae in the Western
North Atlantic. Bulletin of Marine Science, v. 19, n. 2, p.
377-408.

SMITH, D.G., 1970. Notacanthiform Leptocephali in the
Western North Atlantic. Copeia, v. 1970, n. 1, p. 1-9.

SMITH, D.G., 1980. Early Larvae of the Tarpon, Megalops
atlantica Valenciennes (Pisces: Elopidae), with Notes on
Spawning in the Gulf of Mexico and the Yucatan Channel.
Bulletin of Marine Science, v. 30, n. 1, p, 136-141.

SMITH, D.G., 1989a. Family Synaphobranchidae:
Leptocephali. In: BÖHLKE, E.B. (Ed.). Fishes of the Western
North Atlantic. Memoir Sears Foundation for Marine Research
no 1, Pt. 9, v. 2, p. 682-698.

SMITH, D.G., 1989b. Family Moringuidae: Leptocephali. In:
BÖHLKE, E.B. (Ed.). Fishes of the Western North Atlantic.
Memoir Sears Foundation for Marine Research no 1, Pt. 9, v.
2, p. 699-703.

SMITH, D.G., 1989c. Family Nettastomatidae: Leptocephali.
In: BÖHLKE, E.B. (Ed.). Fishes of the Western North Atlantic.
Memoir Sears Foundation for Marine Research no 1, Pt. 9, v.
2, p. 704-722.

SMITH, D.G., 1989d. Family Congridae: Leptocephali. In:
BÖHLKE, E.B. (Ed.). Fishes of the Western North Atlantic.
Memoir Sears Foundation for Marine Research no 1, Pt. 9, v.
2, p. 723-763.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:26208



209

SMITH, D.G., 1989e. Family Ophichthidae: Leptocephali. In:
BÖHLKE, E.B. (Ed.). Fishes of the Western North Atlantic.
Memoir Sears Foundation for Marine Research no 1, Pt. 9, v.
2, p. 764-897.

SMITH, D.G., 1989f. Family Muraenidae: Leptocephali. In:
BÖHLKE, E.B. (Ed.). Fishes of the Western North Atlantic.
Memoir Sears Foundation for Marine Research no 1, Pt. 9, v.
2, p. 900-916.

SMITH, D.G., 1989g. Family Derichthyidae: Leptocephali.
In: BÖHLKE, E.B. (Ed.). Fishes of the Western North Atlantic.
Memoir Sears Foundation for Marine Research no 1, Pt. 9, v.
2, p. 917-920.

SMITH, D.G., 1989h. Family Nemichthyidae: Leptocephali.
In: BÖHLKE, E.B. (Ed.). Fishes of the Western North Atlantic.
Memoir Sears Foundation for Marine Research no 1, Pt. 9, v.
2, p. 925-932.

SMITH, D.G., 1989i. Family Chlopsidae: Leptocephali. In:
BÖHLKE, E.B. (Ed.). Fishes of the Western North Atlantic.
Memoir Sears Foundation for Marine Research no 1, Pt. 9, v.
2, p. 933-942.

SMITH, D.G., 1989j. Order Notacanthiformes Leptocephali.
In: BÖHLKE, E.B. (Ed.). Fishes of the Western North Atlantic.
Memoir Sears Foundation for Marine Research no 1, Pt. 9, v.
2, p. 955-959.

SMITH, D.G., 1989l. Order Elopiformes. Families Elopidae,
Megalopidae, and Albulidae: Leptocephali. In: BÖHLKE, E.B.
(Ed.). Fishes of the Western North Atlantic. Memoir Sears
Foundation for Marine Research no 1, Pt. 9, v. 2, p. 961-972.

SMITH, D.G.; CASTLE, P.H.J. 1972. The Eel Genus Neoconger
Girard: Systematics, Osteology, and Life History. Bulletin of
Marine Science, v. 22, n. 1, p. 196-249.

STRAMMA, L.; IKEDA, Y.; PETERSON, R.G., 1990. Geostrophic
transport in the Brazil Current region. Deep-Sea Research, v.
37, n. 1A, p. 1875-1886.

TIGHE, K.A., 1989. Family Serrivomeridae: Leptocephali. In:
BÖHLKE, E.B. (Ed.). Fishes of the Western North Atlantic.
Memoir Sears Foundation for Marine Research, n. 1 Pt. 9, v.
2, p. 921-924.

TORII, A.; HAROLD, A.S.; OZAWA, T.; IWATSUKI, Y., 2003.
Redescripition of Bregmaceros mcclellandi Thompson, 1840
(Gadifomes: Bregmacerotidae). Ichthyological Research, v.
50, p. 129-139.

VARI, R.P., 1982. The Seahorses (Subfamily Hippocampinae).
In: BÖHLKE, J.E. (Ed.). Fishes of the Western North Atlantic.
Memoir Sears Foundation for Marine Research no 1, Pt. 8, p.
173-185.

WATSON, W., 1996a. Gonostomatidae: Bristlemouths. In:
MOSER, H.G. (Ed.). The Early Stages of Fishes in the California
Current Region. La Jolla, Calcofi. Atlas no 33, p. 247-267

WATSON, W., 1996b. Phosichthyidae: Lightfishes. In: MOSER,
H.G. (Ed.). The Early Stages of Fishes in the California Current
Region. La Jolla, Calcofi. Atlas no 33, p. 284-293.

WATSON, W., 1996c. Monacanthidae: Filefishes. In: MOSER,
H.G. (Ed.). The Early Stages of Fishes in the California Current
Region. La Jolla, Calcofi. Atlas no 33, p. 1422-1423.

WATSON, W., 1996d. Molidae: Molas. In: MOSER, H.G. (Ed.).
The Early Stages of Fishes in the California Current Region. La
Jolla, Calcofi. Atlas no 33, p. 1439-1441.

WATSON, W.; SANDKNOP, M., 1996. Scopelarchidae: Pearleyes.
In: MOSER, H.G. (Ed.). The Early Stages of Fishes in the California
Current Region. La Jolla, Calcofi. Atlas no 33, p. 332-343.

YONEDA, N.T., 2000. Avaliação e ações prioritárias para a conser-
vação da biodiversidade da zona costeira e marinha - plâncton.
Base de dados tropical. Disponível em: http://www.bdt.org.br/
workshop/costa/plancton/index. Acesso em: 2005.

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:26209



210

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:26210



211

Glossário

Barbilhão
Projeção sensorial estreita que se origina na maxila inferior.

ca
aproximadamente, cerca de.

Cleitro
osso alongado verticalmente localizado na junção da cabeça
com o corpo do peixe.

Comprimento padrão
Distância da extremidade do focinho até a margem vertical
posterior da placa hipural.

Crista supra-opercular
Crista óssea localizada sobre o opérculo (ex. Família
Syngnathidae).

Distância pré-anal
Distância da extremidade do focinho até a margem posterior
do ânus.

Escama ciclóide
Escama com linhas concêntricas com as bordas arredondadas,
sem asperezas.

Escama ctenóide
Escama com linhas concêntricas com a borda denteada, com
pontas.

Fosseta nasal
Estrutura um pouco esférica pareada, situada no focinho e
que contém os órgãos olfativos.

Fotóforo
Pequeno órgão que produz luz localizado na cabeça e no corpo
de alguns grupos de peixes (ex. Família Myctophidae).

Ístimo
Região ventral da cabeça, abaixo das brânquias, conectando
as regiões abaixo da maxila inferior e cleitral.

Maxila
Ossos que formam a boca do peixe. A boca é formada pela
maxila superior ou somente maxila e pela maxila inferior ou
mandíbula.

Melanóforo
Célula que contém pigmento de melanina marron ou preto.

Membrana natatória
Membrana que envolve o corpo da larva durante os estágios
iniciais de desenvolvimento e na qual as nadadeiras dorsal,
anal e caudal se desenvolvem.

Mesencéfalo
Região mediana do encéfalo.

Miômero
Segmentos de músculos do corpo que ocorrem em série,
aproximadamente em mesmo número que as vértebras nos
indivíduos adultos.

Miosepto
Tecido conectivo entre os miômeros adjacentes.

Nadadeira bilobada
Tipo de nadadeira caudal formada por dois lobos.

Nefro
Rim. O local onde o nefro termina (miômero nefrítico) é
uma característica importante na identificação das larvas
da família Ophichthidae.

Notocorda
Estrutura cartilaginosa longitudinal que suporta o eixo do
corpo.

Olho telescópico
Olho alongado que se projeta para fora do corpo.

Ontogenia
Estudo dos estágios de desenvolvimento dos organismos.

Ossos hipurais
Uma série de ossos derivados dos ossos dos espinhos hemais
(espinhos medianos na superfície central do corpo da
vértebra) da última vértebra que suporta os principais raios
da nadadeira caudal.

Palato
Região superior interna da boca.

Placa hipural
Placa formada pelos ossos hipurais.
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Pré-opérculo
Osso anterior mais superior da cobertura das brânquias,
freqüentemente com uma série de espinhos.

Raio occipital
Raio (suporte segmentado da nadadeira) localizado sobre o
topo da cabeça (ex. Família Bregmacerotidae).

Rostro
Prolongamento do focinho, extremidade do focinho.

Série branquiostégia
Elementos ósseos semelhantes a raios ligados ao arco hióide,
estendendo-se desde as aberturas inferiores das brânquias
e conectados por uma membrana.

Tecido coróide
Massa de tecido vascular primordial que apresenta várias
formas e está localizada abaixo do olho. Normalmente está
presente em olhos elípticos e apresenta pigmentação (ex.
Myctophidae).

Vexilo
Raio dorsal anterior alongado modificado em larvas da família
Carapidae.
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Gymnothorax ocellatus; 47

H
Heteroconger sp.; 68
Hippocampus reidi; 171
Holocentridae; 163, 164,
165
Holocentrus sp.; 163
Hoplunnis macrura; 70
Hoplunnis tenuis; 71
Hygophum hygomii; 144
Hygophum macrochir; 145
Hygophum reinhardtii; 146
Hygophum taaningi; 147

K
Kaupichthys hyoproroides;
43

L
Lagocephalus lagocephalus;
199
Lampadena luminosa; 131
Lampadena sp.; 132, 133
Lampanyctus nobilis; 134
Lepidophanes gaussi; 135
Lepidophanes guentheri; 136
Lestidiops mirabilis; 111
Lestidium atlanticum; 112
Lestrolepis intermedia; 113
Lobianchia gemellarii; 137

M
Macroparalepis brevis; 114
Maurolicine Tipo Alpha; 83
Maurolicus stehmanni; 84
Megalopidae; 31
Megalops atlanticus; 31
Melanostomias sp.; 94
Micrognathus crinitus; 172
Micrognathus erugatus; 173
Molidae; 202
Monacanthidae; 194, 195,
196
Monacanthus ciliatus; 195
Moringua edwardsi; 40
Moringuidae; 40, 41
Muraenidae; 44, 45, 46, 47,
48
Myctophidae; 19, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152
MYCTOPHIFORMES; 123
Myctophum affine; 148
Myctophum nitidulum; 149
Myctophum obtusirostre; 150
Myctophum selenops; 151
Myrichthys breviceps; 52
Myrichthys ocellatus; 53
Myripristes jacobus; 164
Myrophis platyrhynchus; 54
Myrophis plumbeus; 55
Myrophis punctatus; 56

atlasictio.pmd 4/6/2006, 21:26213



214

N
Nannobrachium cuprarium;
138
Nemichthyidae; 60, 61
Nemichthys sp.; 61
Neoconger sp.; 41
Nettastomatidae; 69, 70,
71, 72
NOTACANTHIFORMES; 37
Notacanthoidei; 38
Notolychnus valdiviae; 139
Notoscopelus sp.; 140
Notosudidae; 105, 106

O
Odontostomops normalops;
121
Ophichthidae; 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58
OPHIDIIFORMES; 153
Ophichthini sp. 6; 58
Ophichthus cylindroideus; 57
Ostraciidae; 197

P
Paralepididae; 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117
Paralichthyidae; 180, 181,
182, 183, 184
Parasudis truculenta; 101
Phosichthyidae; 19, 86, 87
Photonectes mirabilis; 95
Photostomias guernei; 96
PLEURONECTIFORMES; 177
Pollichthys mauli; 86

R
Ranzania laevis; 202
Rosenblattichthys hubbsi;
103

S
Sargocentron bullisi; 165
Saurenchelys sp.; 72
Saurida sp.; 107
Scopelarchidae; 102, 103,
104
Scopelarchoides sp.; 104
Scopelosaurus herwigi; 105
Scopelosaurus smithii; 106
Serrivomer sp.; 73
Serrivomeridae; 73
Sigmops elongatum; 81
Sphoeroides sp.; 200
Stemonosudis sp.; 115
Stephanolepsis hispidus; 196
Sternoptychidae; 82, 83,
84, 85
Sternoptyx sp.; 85
Stomias affinis; 98
Stomias sp.; 97
Stomiidae; 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
STOMIIFORMES; 75
Sudis atrox; 116
Syacium papillosum; 184
Symbolophorus rufinus; 152
Symphurus ginsburgi; 185
Symphurus kyaropterygium;
186
Symphurus plagusia; 187
Symphurus tessellatus; 188
Symphurus trewavasae; 189
Synaphobranchidae; 49
Synaphobranchus sp.; 49
Syngnathidae; 168, 169,
170, 171, 172, 173
SYNGNATHIFORMES; 167
Synodontidae; 107, 108,
109, 110
Synodus foetens; 108
Synodus synodus; 109

T
Tetraodontidae; 198, 199,
200
TETRAODONTIFORMES; 191
Tiluropsis; 38
Trachinocephalus myops;
110

U
Uncisudis advena; 117
Uropterygius macularius; 48

V
Vinciguerria nimbaria; 87
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